Pilotprosjekt Fritidskortet
Oppstart 1.08.2021

Muntlig orientering 27.01.2021

Hva er Fritidskort?
• Barne- og familiedepartementet lanserte Pilotering av Fritidskortet i 2020.

• Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen.
• Målet er 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 og med 18 år) i kommunen.

• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.
• Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt inntil 1000 kr per barn
per halvår , i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling inntil 500 000 kr
per halvår.

• 800–1000 kroner per
barn per halvår.
Øremerket
fritidsaktiviteter.
• Lokal finansiering
(øremerket deltakelse)

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

Midler
Fritidskort.
Bufdir

Midler digital
løsning

Historikk

• Drammen ble valgt ut som førsøkskommune i
desember 2020 og senere navngitt i statsbudsjettet
for 2021 .
• Den 21.01. fikk vi en offisiell henvendelse fra Bufdir
om vår deltakelse i prosjektet.
• "Ny søknad" sendes inn innen 8.02.2021 (med
utgangspunkt i den forrige søknaden og endringene)
• Forsøksperiode 1.08.2021-1.08.2022 (det etableres
dialog om forlengelse tidlig nok)

Viktig avklaringer
Lokal finansiering
• Lokal finansiering kan være kommunale bidrag, midler fra
lokalt næringsliv eller andre givere. Lokal finansiering skal
utelukkende gå til å dekke deltakeravgift, og ikke
utstyr, leie av lokaler, turer med mer. Lokal finansiering
kan fordeles likt til alle i målgruppen eller benyttes til å
heve beløpet i fritidskortet for utvalgte grupper.
Ordninger som kan bli en del av fritidskortet.
Friplassordningen på kulturskolen ansees som en potensiell viktig del av lokal finansiering. Slik det kommer
frem har kommunen anledning til å benytte lokal finansiering som en del av den universelle delen av
fritidskortet og/eller for å ytterligere styrke muligheten for deltakelse for utvalgte grupper.

Forventninger
Antall barn og unge 6-17 per 1.1.2021: 14 620
• Ved bevilgning á 800 kr/per pers. : 11 696 000 kr/per halvår.
• Ved bevilgning á 1000 kr/per pers: 14 620 000 kr/per halvår.
Lokal finansiering:
• 500 000 kr. for 2021 (ref. vedtak i kommunestyret 15.12.20 for P09 om
at Rådmannen forskutterer 500 000,- fra disposisjonsfondet til prosjekt
Fritidskortet.)
• 1 500 000 kr. for 2021. Øremerket styrking av deltakelse i kulturskolen.
Behovsprøvd friplassordning for ca 300 barn i lavinntektsfamilier.
Total lokal finansiering 2 000 000 kr.
• Administrasjon og utvikling: 500 000 kr/per halvår.

Formål med digital løsning
Den digitale løsningen for fritidskortet skal
• Tilgjengeliggjøre Fritidskortet for innbyggerne
• Gi oversikt over aktivitetstilbudet
• Muliggjøre mange transaksjoner på en sømløs og ressursbesparende måte
For barn og foresatte:
•
•
•
•

Oversikt over aktiviteter
Betalingsløsning (ikke refusjon)
Oversikt over saldo
Mulighet: Påfylling av midler

For frivillige/ lag/ foreninger:

• Markedsføring av aktivitetene
• Minst mulig administrasjonsarbeid med transaksjonene

For kommunen:

• Automatisering av prosesser - potensielt over 15 000 transaksjoner per halvår
• Godt rapporteringsgrunnlag

Plan for implementering av Fritidskortet
• Konsept/ planleggingsfase – utreder alternativer og grunnlag for prosjekt
• Oppstart prosjekt/ gjennomføringsfase med prosjektleder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anskaffe, teste og driftssette digital løsning
Kobling til kommunens økonomisystem og integrasjoner
Utarbeide arbeidsprosesser som skal til for å løse behovet
Utarbeide gevinstplan
Etablere rutiner for fakturering, oppfølging og kontroll
Utarbeide forslag til ansvars- og arbeidsfordeling i kommunen
Avklare mandat og ansvar inn mot frivillige lag og foreninger
Være bindeleddet mellom kommunen og Bufdir
Spre informasjon og synliggjøre effekten av prosjektet

Suksesskriterier
• God ledelsesforankring på tvers av programområder.
• Godt samarbeid med profesjonelle tilbydere av
fritidsaktiviteter til barn og unge.
• Samarbeid mellom viktige kommunale instanser, for
eksempel: skoler, barnevern, flyktningetjenesten, NAV
og/eller skolehelsetjenesten/helsestasjon for ungdom.
Særlig for å nå de som faller utenfor av økonomiske
grunner.
• Omfattende informasjonsarbeid.
• Lokal forankring.
• Sømløs og brukervennlig digital
aktivitetsoversikt/betalingsløsning.

Veien videre
• Styringsgruppe
• Referansegruppe (interessenter)
• Medvirkning (barn og unge)
• Aktivitetskalender (avgjørende del av
prosjektet)
• Testing av løsning
• Kommunikasjonsstrategi

