Spørsmål 43 (2020) fra Herman Ekle Lund (MDG): Sommertilbud på ungdomsklubbene
Til:
Fra:

Rådmannen
Herman Ekle Lund (MDG)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

19.05.2020
19/00066-60

I tråd med reiserestriksjonene i sommer så kommer mange flere ungdommer enn normalt til å bruke
sommeren i Drammen. Mange av disse har i hverdagen et fritidstilbud på en av de offentlige
ungdomsklubbene eller private liknende tilbud, men vil stå uten dette i sommer.
Kan rådmannen svare på følgende:


Hvilke tilbud vil være åpne i sommer for denne målgruppa?



Hva vil det eventuelt koste å opprettholde/lage et tilbud i sommerferieperioden for målgruppa som
er like godt eller tilnærmet like godt som innenfor skoleåret?



Er det eventuelt mulig å avlyse/utsette noen planlagte enkeltaktiviteter eller andre spesielle
budsjettposter, for å frigjøre penger til ordinær drift i sommerukene?

Svar
Åpne tilbud i sommer:
NEON junior holder åpent i uke 26 med ulike aktiviteter for barn fra kl. 10-14.
Neon ungdomsklubb holder åpent uke 27 med ulike aktiviteter for ungdom kl. 15-20.
Down under kulturhus holder åpent uke 26, 27 og 28 fra kl. 10-15.
Undergrunnen juniorklubb holder åpent uke 25, 26, 27 og 31, 32 kl. 9-15 + krepsefiske 13. august.
Undergrunnen ungdomsklubb holder åpent uke 25, 26, 27 og 31 og 32 kl. 17-22.
Ungdomshuset G60 holder åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 16-20 uke 25, 26, 27, 28.
Nøstedhallen holder stengt i sommer, men det er mulig man får til et samarbeid med Drammen
skateboardklubb.

Hva vil det koste å opprettholde/lage et tilbud for målgruppa som er like godt eller tilnærmet like
godt som innenfor skoleåret:
Dersom det skal opprettholdes vanlig drift gjennom 8 uker i sommer – med dager og åpningstider som
under normal drift på alle stedene, vil dette koste 1,35 millioner kroner. Dette forutsatt at man kan
bruke de ansatte uten overtid, men med vanlige betingelser i alle ordinære åpne tilbud.
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Dersom man skal ha aktivitet alle ukene i skolens sommerferie, vil en måtte sette inn personer på
midlertidige kontrakter for å opprettholde aktivitet. Ordinære ansatte må kunne avvikle sin ferie

Er det eventuelt mulig å avlyse/utsette noen planlagte enkeltaktiviteter eller andre spesielle
budsjettposter, for å frigjøre penger til ordinær drift i sommerukene:
Det er ingen aktiviteter som er planlagt, som en kan kutte ut, for å gjennomføre en sommeraktivitet. Det
er ikke midler til annet en daglig/ukentlig vanlig drift på noen av stedene.
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