Pilot prosjekt Fritidskort
En muntlig orientering om historikk,
forutsetninger for en ny søknad og pågående
prosesser som støtter formålet.

Hva er Pilotprosjekt Fritidskort?
• Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål
at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet,
uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.
• Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte
fritidsaktiviteter for barn og unge (fra 6 til 18 år) i kommunen.
• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.
Forsøket med fritidskort i kommunene starter høsten 2020 og varer i første
omgang fram til sommeren 2021.
• Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt 800–1000 kroner per barn
per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling.

Utlysningen i 2020- Todelt søknad…
Tiltak (prosjektet)

Utbetaling/digitale
løsninger

Tiltak og utfordringer

Hvordan midlene til fritidskort skal
forvaltes

Organisering og samarbeid

Alternativer for utbetaling

Medvirkning

Krav til egen innsats.
• 800–1000 kroner per barn
per halvår. Øremerket
fritidsaktiviteter.
• Kommuner som stiller
med lokal finansiering vil
få mer

• I tillegg kan dere søke om
inntil kr. 500 000 per
halvår til administrasjon/
utvikling av prosjektet,
herunder digitale
løsninger.

• Tilskudd per barn, enn
kommunene som ikke stiller
med lokal finansiering. Alle
kommuner skal likevel i søke
om 1000 kr. per barn per
halvår.

Midler
Fritidskort. Bufdir

Midler digital
løsning

Egen innsats
aktivitet.

Søknad fra Drammen sendt 11.02.2020.
• På Barne- og familiedepartementet (BFD) sitt budsjett ble det satt av 45
millioner kroner i 2020 til forsøk med fritidskort. Formålet med forsøket er å
finne ut hvordan en fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og
effektiv måte.
• Drammen kommune ønsket å søke om å bli pilotkommune for
implementering av Fritidskort. Fritidskortet er et initiativ som treffer i de
sentrale målsettinger i alt folkehelsearbeid, nemlig å utjevne sosiale ulikheter
i helse. Formålet med fritidskortet er å sikre aktivitetstilbud til alle barn og
unge innenfor en bestemt aldersgruppe, uavhengig av familien sitt
inntektsnivå.

Hva var utgangspunktet for søknaden?
• Drammen har en høy andel av personer som bor alene. (2016)
• I tillegg er det en større andel som har en løsere tilknytning til arbeidslivet
enn for landet for øvrig.(2016)
• Drammen har høy forbruk av primærhelsetjenester sammenlignet med
resten av landet når det gjelder psykiske lidelser og symptomer. (2016)
• Det er store levekårsforskjeller innad i kommunen andel barn og unge (0-17
år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høy. (2016)
• 29 % andel med bakgrunn fra et annet land.

Avgrensing i søknaden…
Mål
• Redusere sosiale ulikheter ved å gi barn og unge mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter.
Målgruppe
• Barn og unge i alder 6-18 år i 3 av de 10 kommunedelene i Drammen kommune.
Prosjektperiode
• Mai 2020 – desember 2021.

Samarbeid som ligger til grunn…
• Drammen kommune har en meget positiv holdning
og lang tradisjon til samarbeid med frivillig sektor,
og har også utviklet en modell som gjenspeiler
nettopp dette. Drammensmodellen innebærer
blant annet at kommunen, som samfunnsaktør, skal
involvere seg lokalt med innbyggere i
kommunedelene, lokale lag og foreninger, lokalt
frivillighetsarbeid og lokalt næringsliv. Særlig når
det gjelder å skape gode og inkluderende
oppvekstsvilkår for barn og unge.

Andre aspekter ved søknaden…
Medvirkning i prosjektet.
• Ungdom fra utvalgte områder blir involvert fra starten i prosjektet. Det er ønskelig å etablere en egen ungdomsarbeidsgruppe som kan bidra med blant
annet, en tilpasset kommunikasjonsstrategi.
Evaluering
• Drammen kommune ved innvilget søknad åpner for samarbeid med forskermiljøene som anbefales for tilstrekkelig oppfølging og evaluering av prosjektet
etter Bufdir sine retningslinjer.
Sammenheng med andre prosjekter
• Pilotprosjektet Fritidskort i Drammen sees i sammenheng med tiltak i folkehelseprogrammet Drammen 2019-2023. Undertittelen til programmet er
Helsefremmende økosystem for barn og unge i Drammen og hovedmålet er å skape grunnpilarene for bærekraftig folkehelsearbeid med vekt på
helsefremming og målrettet forbyggende innsats som gir våre innbyggere gode forutsetninger for gode helsevalg og sunne livsforhold. Målgruppen er
barn og unge fra 0-24 år.
• En av strategiene i programmet er Grobunn for helsefremmende økosystem for barn og unge, som fremmer trygghet, mestring og trivsel. Blant tiltakene
finnes det:
• Et «ALLEMED-stipend» som skal bidra til å etablere gode samarbeidsmodeller mellom ulike aktører for å sikre riktig rekruttering av barn og ungdom med
økonomiske vansker og å bidra med gode rutiner for oppdagelse og oppfølging av disse.
• FLERE MULIGHETER GIR MINDRE ULIKHETER: Tiltaket skal legge til rette for at flere får like muligheter. Intensjonen med tiltaket er å skape flere
muligheter for barn og ungdom der familieøkonomien hindrer sosial deltakelse. Det handler altså om like muligheter og ikke likhet.
• Det er intensjoner om å kunne kombinere disse tiltakene med prosjektet slik at en mer helhetlig og samordnet innsats kan rettes må økt deltakelse og et
inkluderende lokalmiljø.

Søknadsbeløp

Avslag…
• 15.04.2020 mottar Drammen kommune avslag på søknaden.
• Direktoratet mottok 193 søknader og i følge dem var det totale
søknadsbeløpet langt høyere enn tilgjengelige midler.
• Bufdir har tildelt tilskudd til 12 kommuner.
• Vedtak: Søknad om tilskudd til Drammen kommune (fra 1.1.2020) sitt tiltak
avslås. Søknaden avslås på grunn av begrensede midler og at direktoratet har
satt sammen et utvalg av kommuner som er i samsvar med prioriteringene i
utlysningen.

Kommuner som fikk tildelingen?
• I tillegg til Arendal og Vadsø, som har hatt ordningen fra høsten 2019, er disse kommunene valgt
ut til å være med i forsøket:
• Asker (området sone 03 Asker sentrum)
• Fauske
• Halden
• Haugesund
• Kvam
• Namsos
• Oslo (bydel Grorud)
• Skien (områdene Kongerød (Klyve), Gulset, Gimsøy og Sentrum (Mæla))
• Stor-Elvdal
• Tromsø (områdene sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan)

Forslag til statsbudsjettet 2021

• En opptrapping på 120 millioner
kroner betyr at regjeringen
neste år ønsker å bruke 180
millioner på ordningen med
fritidskort for barn og unge.

En ny søknad forutsetter blant annet at…
• Forslaget i statsbudsjettet vedtas.
• En ny ordning (utlysning) kommer med nye retningslinjer for fritidskortet.
• Drammen kommune avklarer tidlig, midler som kan brukes som egen kapital i en ny
søknad.
• Utprøving av en slik ordning stiller krav til langsiktig planlegging av en utvidelse til å gjelde
alle barn i kommunen, om det skulle vise seg å være et vellykket forsøk.
• Godt samarbeid med fritidstilbyder for best mulig koordinering.
• En digital løsning som gjør det enklere å forvalte fritidskortet.

• Drammen kommune har i sitt forslag til lokal digitaliseringsstrategi at vi skal søke samarbeid på tvers av
kommunegrenser for å spare kostnader og jobbe mer effektivt, ved at risiko reduseres og gode
løsninger deles.
• Det er naturlig at Drammen søker et samarbeid med andre kommuner for å se på hvordan
arbeidsprosesser og rutiner kan utvikles til det beste for brukerne av fritidskortet.

Endringer i horisonten…
• Nye opplysninger peker på at Bufdir ikke vil komme med et nasjonalt
fritidskort som tidligere lovet, i følge en epost far representant fra KS vi får
innsyn i.
• Vi erfarer at Bufdir sier at de vil utarbeide mye av innholdet, men selve
fritidskortet må 356 kommuner selv anskaffe seg ved å kjøpe dette av private
leverandører.
• Dvs: ingen nasjonal løsning.

Argumenter som hindrer lansering av
nasjonal løsning for fritidskort
• Det finnes ulike løsninger for forvaltning av Fritidskortet, som også Drammen
kommune har sett på.
• Flere kommuner, blant annet større kommuner, har implementert og samlet
erfaringer omkring dette.
• Alle som behandler personopplysninger må ha hjemmelsgrunnlag for
behandlingen. For å kunne innhente nødvendig informasjon og fordele midler
slik det er tenkt i forbindelse med fritidskortet, har andre kommuner kommet
frem til at det ikke eksisterer et slikt hjemmelsgrunnlag. Det gjør det vanskelig
å kunne utarbeide en digital løsning og Bufdir har gått bort fra at det skal
utvikles en felles nasjonal løsning.

Hva jobbes med i dag som er av betydning
for en ny søknad.
• Drammen kommune ved Utvikling og digitalisering arbeider med flere
prosesser av betydning for en fremtid søknad.
• Utgangspunktet for dette arbeidet er blant annet, et behov for å
systematisere arbeidet inn mot frivillig sektor, i tråd med de overordnede
ambisjoner kommunen har for tverrsektorielt samarbeid med mål om å
styrke sivilsamfunnet ved å fremme frivillighet, deltakelse og samhold.
• Gjennom porteføljeprosessen er det spilt inn følgende behov:
•
•
•
•

Digital forvaltning av tilskuddsordninger på tvers av alle programområder
Forbedring og digitalisering av prosessene for tildeling av tid i haller og gymsaler
Digital booking av lokaler, areal og utstyr
Aktivitetskalender, inkludert et verktøy for administrering av fritidskort om mulig.

Status per oktober 2020.
• Per 15.10.20 jobbes med en digitale løsninger for digital forvaltning av
tilskuddsordninger og digital booking.
• Prosessen for tildeling av tid i haller og gymsaler ble vesentlig forbedret og
digitalisert våren 2020.
• Nå står aktivitetskalender som det neste på agenda, og det vil bli levert en
konseptutredning medio november 2020 som vil danne grunnlaget for det
videre arbeidet med å realisere behovene.
• Eventuelt fritidskort vil vurderes som en løsning som kan tilpasses i
eksisterende løsninger dersom det blir aktuelt i kommunen.

