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Ordfører har mottatt slik interpellasjon:

Mange barn og ungdom kan ikke være med i organisert idrett- og kulturaktiviteter på grunn av
foreldrenes inntekt. Problematikken ble tatt opp på nyhetene i uke 4 på NRK radio.
Undertegnede syns det er problematisk at barn og ungdom ikke kan få delta i aktiviteter som bl. a
fotball, håndball og skolekorps fordi foresatte ikke har god nok økonomi til å betale kontingent for
sine barn.
Dette fører til at barn og ungdom ikke kan være sammen med sine venner og bli isolert fra
felleskapet, noe som kan medføre ensomhet og utestenging for dem det gjelder.
Denne problemstillingen kan også være aktuelt for barn- og ungdom på Askøy. Er det barn- og
ungdom som ikke kan delta i organisert idrett og kulturaktiviteter pga. foreldrenes økonomi?
Om barn og ungdom på Askøy opplever at de ikke kan være med på organiserte aktiviteter som
følge av at familieøkonomien ikke tillater det, hva kan kommunen gjøre for at også disse barna kan
delta på lik linje som andre barn?
Ordfører vil gi følgende svar:
Barn og unge som av økonomiske, sosiale eller helsemessige grunner ikke kan delta på fritidsog kulturaktiviteter mener ordfører det er viktig å følge opp. Askøy kommune har ikke en
overordnet oversikt over omfanget, men har systematisk arbeidet med barnefattigdom gjennom
prosjekt i Ungdomstjenesten. Det er her satt i gang ulike tiltak og aktiviteter som har fanget opp
noen ungdommer. Det har blant annet vært frokostgrupper, samtalegrupper, Camp Herdla,
«Torsdagsgruppen», Ung mor, foreldreveiledning til innvandrere, mm.
Ordfører er kjent med at Askøy er en av fem kommuner/bydeler i Hordaland som
Fylkesmannen har invitert til å bli med i en større satsing mot barnefattigdom. Dette arbeidet
har oppstartsmøte med Fylkesmannen denne uken. En ser for oss at en her vil få en analyse av
situasjonen, og styrket innsats for å sikre at barn og unge i større grad kan delta i ulike
aktiviteter uavhengig av økonomi, sosiale eller helsemessige utfordringer.
Her er tilbakemeldinger fra noen tjenester:

Det er foretatt en kort undersøkelse blant noen utvalgte lag/organisasjoner i Askøy.
De fleste lagene opplever at noen barn og unges kontingentinnbetalinger uteblir grunnet
foreldres økonomi.
Dette kan og gjelde mindre reiser, utstyr o.l. samt oppfølging og deltakelse i bl.a. dugnad.
Det opplyses og at dette ikke er et utstrakt stort problem.
Ingen av de forespurte lagene ekskluderer noen barn/unge grunnet manglende innbetalt
kontingent. I noen tilfeller har lagene og dekket reiseutgifter og utstyr når foreldre ikke klarer å
dekke inn disse utgiftene. Foreldre/foresatte blir i mange tilfeller kontaktet for å finne
løsninger.
En har ikke noen oversikt over hvor mange som ikke deltar i ulike fritidsaktiviteter grunnet
svak familie økonomi, her kan det være «mørketall».
I Kommunens egne arrangementer som «Camp Herdla» – «Sommerklubben for barn» der
påmeldte deltakere ikke kan betale egenandel o.l. dekker berørte fagavdelinger disse
kostnadene.
Dersom foreldre har så svak økonomi at de er avhengig av sosialhjelp / evt supplerende
sosialhjelp, dekker NAV en fritidsaktivitet pr. barn. Dette gjelder også barn fra
flyktningfamilier. Barneverntjenesten dekker også fritidsaktiviteter for noen barn når det er en
del av en større pakke, men aldri som eneste tiltak.
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