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Møtedato

Barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet
Innstilling til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tilskudd til Kaldfjord skole innvilges med kr 50 000
Tilskudd til Lakselvbukt FAU innvilges med kr 50 000
Tilskudd til Brensholmen fritidsklubb innvilges med kr 130 000
Tilskudd til Aktivitetsgruppa Skulsfjord/Lyfjord innvilges med kr 100 000
Tilskudd til Ramfjord barne- og ungdomsklubb innvilges med kr 155 000
Tilskudd til Trondjord skole innvilges med kr 25 000
Tilskudd til Breivikeidet barne- og ungdomsklubb innvilges med kr 50 000

Tilskuddene dekkes over post 13703-2310-60151: Driftstilskudd fritidsklubber samt
frivilligmillionen

Britt Elin Steinveg
Kommunedirektør

Kari Henriksen
Avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og
kultur

1

Hva saken gjelder
Søknad om tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet

Saksutredning
Det er i kommet inn 11 søknader for tilskuddsåret 2020, med et samlet søknadsbeløp på kr
878 909. 7 søknader er innstilt innvilget med et samlet beløp på 570 000.
Rammen for post 13703-2310-60151: Driftstilskudd fritidsklubber er på 500 000, og er derfor
ikke stor nok mht. innstilt total søknadssum. Vi foreslår at 70 000 derfor utbetales over
frivilligmillionen, da det er mange gode søknader som gir et sårt tiltrengt og viktig tilbud til barn
og unge utenfor bykjernen. Dette er helt i tråd med kriteriene for denne, da denne vektlegger
tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom basert på frivillig arbeid i lag, foreninger
og blant andre aktører. Alle innstilte tilskuddsmotakere organiserer og driver arbeidet på frivillig
basis, og legger ned en betydelig innsats for Tromsø kommunes barn og unge gjennom dette
arbeidet.
Tildeling til Trondjord skole (under 50 000) er behandlet administrativt.
Ved behandling av tilskuddet er følgende kriterier vektlagt:
• Det gis tilskudd til fritidsklubber, aktiviteter innen musikk, teater/revy og andre aktiviteter
•

Tilskuddet er rettet mot åpne tiltak og aktiviteter i distriktet, åpne for alle barn og ungdom
innenfor aktuell aldersgruppe (defineres av søker)

•

Lag og foreninger, FAU, elevråd, foreldregrupper, ungdomsinitiativ kan søke. Samarbeid
mellom flere er flott!

•

Det må redegjøres for universell utforming – at tiltaket er tilpasset alle

•

Tiltaket skal være rusfritt

•

Barn og unges medbestemmelse er viktig

Tilskuddene til barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet foreslås fordelt slik tabellen viser:
Søker
1. Kaldjord skole
2. Lakselvbukt FAU
3. Brensholmen
Fritidsklubb
4. Aktivitetsgruppa
Skulsfjord/Lyfjord
5. Ramfjord barneog
ungdomsklubb
6. Trondjord skole
7. Breivikeidet
barne- og
ungdomsklubb
8. Dancelab
Dansens Hus
9. FAU Ramfjord

Tildelt 2019
50 000
70 000
109 000

Omsøkt 2020
50 000
60 000
170 000

Innstilt 2020
50 000
50 000
130 000

0

116 300

100 000

150 000

200 000

155 000

30 000
70 000

25 000
70 000

25 000
60 000

0

104 000

0

40 000

30 609

0
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10. Henrikvik
11. Framsyn 4h
SUM:

0
0

53 000
20 000
878 909

0
0
570 000

Vurdering:
I all hovedsak etterstrebes det å innvilge alle søknader med omsøkt beløp. Det er svært
viktig å opprettholde de få tilbudene som finnes i distriktene, som i stor grad drives av
ildsjeler på dugnad. I år er det likevel ikke mulig å innvilge alle søknader, ei heller alle
søknader med omsøkt beløp pga. mange søknader og med totalt beløp som oversteg
søkbare midler på 500 000. Dermed har vi vært svært strenge med å overholde
tilskuddsordningen formål, valgt å ikke innvilge kostnader tilknyttet leie av lokaler, søknader
kun mht. anskaffelse av utstyr og har dessuten skåret ned innvilget beløp med 10-25% i
flere av søknadene som er innstilt med midler.
Dermed har vi klart å legge til rette for viktige fritidstilbud for barn og unge i 7 ulike områder,
som helt eller i stor grad mangler tilbud til barn og unge.
1. Kaldfjord skole søker tilskudd til å arrangere Onsdagsaktiviteten som er et
aktivitetstilbud for barn 1 – 5. klasse. Søknaden innvilges med 50 000.
2. Lakselvbukt FAU søker tilskudd til å arrangere fritidsklubb for barn og unge. For
barn og unge mellom 6-18 år. Søknaden innvilges med 50 000.
3. Brensholmen fritidsklubb søker tilskudd til å drifte ulike fritidsaktiviteter for barn og
ungdom i området. Søknaden innvilges med 130 000.
4. Aktivitetsgruppa for Skulsfjord/Lyfjord søker tilskudd for å lage aktivitet for barn og
unge i alderen 0-18 år, med fokus på blant annet turn, sykurs og sikkerhetskurs.
Søknaden innvilges med 100 000.
5. Ramfjord barne- og ungdomsklubb søker tilskudd til å drifte barne- og
ungdomsklubb, samt noen fellesarrangementer i løpet av året. Søknaden innvilges
med 155 000.
6. Trondjord skole søker tilskudd til å drifte fritidsklubben på Trondjord skole.
Søknaden innvilges med 25 000.
7. Breivikeidet barne- og ungdomsklubb søker tilskudd til å arrangere aktiviteter for
barn og ungdom, samt aktiviteter og utflukter. Aldersgruppe 0-18 år. Søknaden
innvilges med 60 000.
8. Dancelab søker tilskudd til å Skape bærekraftige miljøer innen pop kultur og Hiphop
som danse form i regioner med lav befolkningstetthet og kulturelle muligheter.
Søknaden avslås da flere kommuner utenfor Tromsø kommune inngår i søknaden.
9. FAU Ramfjord søker om midler til innkjøp av utvendig bordtennisbord. Søknaden
avslås da det utelukkende søkes om midler til utstyr.
10. Henrikvik søker om tilskudd til å kjøpe inn og få satt opp benker, sitteplasser og
noen apparater for å skape et godt utemiljø både for voksne og barn. Søknaden
avslås da det utelukkende søkes om midler til utstyr.
11. Framsyn 4h søker om tilskudd til å kjøpe inn skiutstyr og annet friluftsutstyr for gratis
utlån til barn, unge og voksne. Søknaden avslås da det utelukkende søkes om
midler til utstyr.
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Konklusjon
Prioriteringen av søknadene er gjort på grunnlag av søknadenes kvaliteter mht.
tilskuddsordningens kriterier, samt en vurdering av det samlede behovet for aktiviteter rettet mot
barn og unge i kommunen. På bakgrunn av dette, anbefales det at innstilte tilskudd innvilges.

Vedtakskompetanse
Kultur, idrett og friluftsutvalget
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