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Vi er blitt gjort oppmerksom på av en foresatt til en bruker av Nøstedhallen at man ikke kan benytte
Fritidskortet for å kjøpe sesongkort til Nøstedhallen, men at det tidligere ble kommunisert at det var
anledning til dette. Dagens praksis oppfattes å være i strid med intensjonen bak Fritidskortet.
Spørsmål til rådmannen:


Medfører dette riktighet?

I så fall:




Hva er bakgrunnen for en slike praksis?
Hva er årsaken til at man endret syn underveis?
Kan dette endres ved politisk behandling?

Vi ber om at svaret, i tillegg til å gis skriftlig, blir lagt fram på førstkommende møte i Hovedutvalg for
kultur, idrett og frivillighet.
Svar
Hva er bakgrunnen for en slik praksis?


Det er riktig at aktiviteten ved Nøstedhallen ikke omfattes av Fritidskortsordningen.
Fritidskortet som prosjekt har som mål å sikre at alle barn og unge deltar på minst en fast
organisert fritidsaktivitet. Prosjektet er en pilot og formålet er å innhente erfaringer fra ulike
kommuner i forhold til hvordan ordningen bør innrettes. Likevel har det fra starten av vært noen
førende prinsipper for ordningen, og som er gitt til kommunene. En av disse er at fritidskortet
kun kan brukes til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter.
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Hva er årsaken til at man endret syn underveis?


Før sommeren begynte prosjektet å registrere aktiviteter i den plattformen som ble valgt for
forvaltning av fritidskortet. Raskt fikk kommunen over 100 organisasjoner og virksomheter med
tilbud til målgruppen. Det ble bestemt i prosjektgruppen hvilke kriterier som skulle ligge til
grunn for de aktivitetene som kunne dekkes av fritidskortet i tråd med føringene fra staten og i
dialog med BufDir.

På https://drammen.friskus.com/fritidskortet og på
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/kunst-kultur/fritidskortet/ står det følgende:
Kriterier for lag, foreninger og andre tilbud som vil tilby fritidskortaktivitet:







Aktiviteten må gjennomføres minimum 8 ganger pr. halvår.
Aktiviteten må være for barn og unge mellom 6-18 år.
Prisen på aktiviteten kan ikke øke i denne perioden.
Arrangøren må være registrert i Brønnøysundregistrene og sikre at alle som jobber med barn
fremlegger gyldig politiattest.
Aktivitetstilbyderen må være registrert i Drammen kommunes digitale løsning.
Organisasjoner må godta kommunens krav til personvern og sikkerhet i den digitale løsningen.

Kriteriene er ment for å regulere hvilke aktiviteter som til enhver tid er i tråd med føringer i prosjektet
for hva som kjennetegnes som faste organiserte fritidsaktiviteter.
Det har ikke vært noen endringer i forhold til hva som dekkes av fritidskortet. Det er gjennomført en
etterkontroll etter at prosjektgruppen mottok en melding om at aktiviteten ved Nøstedhallen kanskje
ikke var i tråd med kriteriene.
Etter dialog med gjeldende virksomhet i kommunen ble det avklart at aktiviteten ved Nøstedhallen per
nå er lagt opp som egenorganisert og kan likestilles med det tilbudet man har på blant annet på
Drammensbadet.
Virksomheten er oppfordret til å legge opp til gruppeaktiviteter, kurs eller lignende. Dette vurderes.
Rådmannen opplever likevel at definisjonen på hva som er fast/organisert er noe uklart og har henvendt
seg til Bufdir for avklaring.
Bufdir ved prosjektleder Kjersti Eknes peker i sin besvarelse den 13.10 på de samme elementene ved
ordningen som kommunen har lagt til grunn.
Sitat:
Viser til din henvendelse ang. definisjon av faste organiserte aktiviteter innenfor fritidskortsordningen.
Prøveprosjektet med fritidskortordning har som hensikt å innhente erfaringer med innretning av
fritidskortet. Det har likevel fra starten av vært noen grunnleggende føringer for ordningen. En av disse
er at fritidskortet kun kan brukes til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter.
Det har vært en pågående diskusjon i prøveprosjektet om hva som skal til for at en aktivitet anses som
fast og organisert. Treningssentre har vært en sentral del av denne diskusjonen. Avklaringen som ble
gjort for forsøkskommunene som startet opp i 2020, var som følger:
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I utgangspunktet er det slik at kommunene selv får definere hva som faller innunder ordningen i forsøket
og hva en vil godkjenne av aktiviteter. Men kommunene må holde seg innenfor de rammene som er satt
for forsøket: Fritidskortet skal dekke faste, organiserte aktiviteter. Ordinær drift på treningssenter eller
fritidsklubb regnes ikke som faste, organiserte aktiviteter. Dette handler om at man ikke har en fast
avtale/binding med en gruppe. Det er altså ikke aktiviteten i seg selv som bestemmer om det regnes som
en del av ordningen, men formen og rammene rundt aktiviteten.
Noen av forsøkskommunene har gått i dialog med treningssentre for å diskutere mulighetene for å gjøre
tilpasninger som gjør at aktiviteten kan innlemmes i fritidskortet. Arendal opplyser at de har tre
treningssentre som er godkjent da de innfrir kriteriene. Disse treningssentrene har gjort tilpasninger for å
lage nye tilbud som matcher Fritidskortet på en bedre måte. Arendal påpeker at dette ikke er for alle, og
at de aller fleste treningssentre ikke oppfyller kriteriene.
Erfaringene fra prøveprosjektet vil bli brukt som grunnlag til å utarbeide innretning av en eventuell
nasjonal fritidskortordning på et senere tidspunkt. Erfaringer knyttet til ulike typer aktiviteter eller
grupper av barn og unge som viser seg å falle utenfor fritidskortsordningen i prøveprosjektet, vil bli tatt
med i videre vurderinger.
Sitat slutt.
Kan dette endres ved politisk behandling?


Enhver kommune kan bestemme innretning av fritidskortet utfra lokale behov. Enkelte
kommuner har ikke så mye tilbud til sine ungdommer og har sett seg nødt til å gjøre tilpasninger
deretter.
Rådmannen vurderer dette landskapet (aktivitetstilbud) fortløpende. Det anbefales ikke å
overstyre de kriteriene som er lagt til grunn for godkjenning av fritidskortaktiviteter. Kriteriene
er nøye gjennomgått og svarer opp nasjonale føringer for prosjektet slik at praksis er i samsvar
med tildelingskriteriene for midlene.
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