Halden kommune

Arkivkode:

C10

Arkivsaksnr:

2009/42-177

Journal dato:

11.02.2019

Saksbehandler:

Lena Eriksen

Utvalgssak
Utvalg
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalgssak

Møtedato
27.02.2019

Utsendte vedlegg
1
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Medsaksbehandlere

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Barne- ungdoms og familiedirektoratet har ca 11, 5 millioner kroner som skal fordeles til barne- og
ungdomstiltak i større bysamfunn- åpne møteplasser i 2019. Saken omhandler innkomne søknader om
tilskuddsmidler for 2019. I tråd med departementets bestemmelser for tildeling av midlene, fremlegges de
innkomne søknadene med administrasjonenes prioriteringer av disse. Søknadsfristen var den 10.12.18. I
Halden kommune har det kommet inn 2 søknader. Kommunens frist for å oversende endelig prioritering
til Bufdir er 1.mars 2019.

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for undervisning og oppvekst godkjenner innkomne søknader og prioriteringer av disse som
grunnlag for søknad om støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn- åpne møteplasser.
I prioritert rekkefølge innstilles følgende:
1. Møteplassen. Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden
Ikke prioritert:
2. Åpen møteplass på VANNVOGNA KULTURHUS

Prioritering 1: Møteplassen, Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden: Kirkens
bymisjon Østfold
Halden kommune har vurdert og prioritert denne søknaden som nummer 1.
Kirkens bymisjon søker om en videreutvikling av tiltaket Møteplassen. Møteplassen er en kombinasjon av
å være i lokalene til ungdomsklubben «Klubben» og cafeen, og bruk av Skattekammeret utstyrssentral.
Per i dag har «Klubben» åpent to ettermiddager/kvelder i uken, samt noen helger med ulike aktiviteter.
For de aktivitetene som krever utstyr, kan ungdommene få låne gratis sports- og friluftsutstyr på
Skattekammeret som ligger i nabobygget til «Klubben». Alle tilbudene er åpne for alle, og både maten
som serveres og aktivitetene er gratis. Møteplassen har tilholdssted på andre siden av bybroa i Halden, og
er den eneste ungdomsklubben på sydsiden av Halden sentrum.
I rundskrivet 02/2019, fremkommer det at tilskudd prioriteres ikke til tiltak som i stor grad innebærer
videreføring av eksisterende tilbud. Der det søkes om videreutvikling, kreves det en konkret plan for
videreføring for tiltak som mottar støtte. Tiltaket/prosjektet som Kirkens bymisjon søkes om midler til, er
en videreutvikling av allerede eksisterende tilbud.
I den konkrete planen for videreutvikling, er utvidet åpningstid, med 4 dager/kvelder i uka, samt minimum
en kveld to helger i måneden.
En videre målsettingen med å videreutvikle tiltaket, er å kunne fortsette å skape en trygg og inkluderende
møteplass for barn og unge i Halden mellom 10-20 år. De vil fortsette å jobbe aktivt mot radikalisering,
utenforskap, mobbing, tidlig debut av alder for narkotika, alkohol og sex. De har som mål å hjelpe
ungdom som har droppet ut, eller som står i fare for å droppe ut av skolen, tilbake til utdanning.
Endringene av NAVs regler for å motta tiltakspenger når du er i praksisplass fra fylte 16 til 18 år, gjør at
behovet for en slik tjeneste er viktigere enn noen gang. Bymisjonen videreutvikler et tilbud på dagtid,
hvor ungdommene har mulighet til å skaffe seg arbeidserfaring og har et sted å være, for å møte dette
behovet.
Målet med videreutviklingen er fortsatt å gi tilbud til de ungdommene som benytter Møteplassen i dag, og
i tillegg rekruttere flere barn og unge som kan ha glede og nytte av å bli inkludert i deres arbeid.
I tillegg til det som er nevnt over, savner Halden kommune en litt mer konkret plan på hvordan
videreutviklingen av de ulike tilbudene og tiltakene skal iverksettes.
Kirkens bymisjon opplyser i søknaden at de har etablert et godt samarbeid med mange, men at Halden
videregående skole og Halden kommune er to viktige samarbeidspartnere. De har blitt en viktig
støttespiller for ungdom som ønsker å med seg noen voksne til møter med blant annet barneverntjenesten,
Bup og PPT. I retningslinjene fra Bufdir er en av målsetningene at det skal være etablert et samarbeid med
både kommune og frivilligheten.
Ikke prioritert: Vannvogna kulturhus: Foreningen Halden musikkskole/Foreningen Halden kulturhus
Vannvogna.
Vannvogna kulturhus ønsker å etablere en attraktiv møteplass og mestringsarena for ungdommen sentralt i
Halden. Planen til søker er å åpne en ungdomskafe i Haldens nye kulturhus, som vil være åpen hver
onsdag. Andre dager som vil bli brukt til tilbudet, er søndager og fredager. Søker opplyser om at kaféen
vil være ferdigbygget med 100 sitteplasser innen denne søknaden er ferdig behandlet.
Halden kommune har vurdert å ikke prioritere Halden kulturhus Vannvogna. Ett av kriteriene er at
tilbudet/tiltaket ikke favner like mange brukere som søknaden som har blitt prioritert som nummer 1.
Halden kommune vurderer også at tilbudet tilsynelatende er mindre omfattende, med færre åpne og faste
dager.
Det fremkommer videre i søknaden at søker ikke har noen formelle samarbeidspartnere på plass, og at de
heller ikke er avhengig av det. Den eneste samarbeidspartneren som er oppgitt i søknaden er S16 Bevaring
og utvikling AS. Søker informerer om at det er et selskap som søker selv kontrollerer. I retningslinjene er
en av målsetningene om at det skal etableres samarbeidsrutiner med både kommune og frivillige
organisasjoner dersom det allerede ikke er etablert.

Søker har store planer for etablering og drift av Vannvogna kulturhus, og det fremkommer mange
spennende tiltak. Halden kommune savner allikevel en mer konkret plan på hvordan de ulike tilbudene og
tiltakene skal iverksettes.

Saksutredning:
Bakgrunn
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) forvalter barne- og ungdomstiltak i større bysamfunnåpne møteplasser. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn
og unge ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i kommunen. Åpne
møteplasser skal være en sosial arena hvor barn og unge fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like
vilkår.
Møteplassen skal legge til rette for inkludering og deltagelse for barn og unge som faller utenfor og ikke
benytter seg av andre fritidstiltak. Møteplassen skal være et lavterskeltiltak, hvor det ikke stilles krav til
kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig, ha lave
eller ingen kostnader for deltagelse.
Det skal ikke stilles krav til forhåndspåmelding for å delta. Møteplassen skal ha regelmessige åpningstider
og være et helårstilbud. Møteplassen skal ha et fast tilholdssted, rekruttere bredt, og det skal sikres trygge
rammer rundt tilbudet. Tilbudet skal bidra til sosial inkludering og være en god mestringsarena.
I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø gjennom å:
- Bidra til deltagelse og medvirkning for barn, ungdom og ungdomsgrupper som i liten grad
benytter seg av de eksisterende kultur og fritidstilbud
- Bidra til kvalifisering og inkludering av ungdom gjennom etablering av alternative
mestringsarenaer
- Bidra til sosial inkludering og forebygge uønsket atferd som vold, mobbing, kriminalitet og rus,
og motvirke fordommer, diskriminering og fremme gjensidig aksept
- Fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter fremme deltagelse og likeverdige
muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Det legges vekt på at tiltak skal skje i samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester. Både
offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
Tilskudd prioriteres ikke til:
a) Eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller
eksisterende tilbud eller stillinger.
b) Tiltak der aktiviteten primært er å delta i ordinære idrettsaktiviteter.
c) Rene aktivitetsgrupper eller kurs, med mindre det er en del av en åpen møteplass
d) Tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
e) Tiltak som i stor grad innebærer videreføring av eksisterende tilbud
f) Søkere som ikke overholder vilkårene for tildeling i denne eller andre tilskuddsordninger
Følgende søknader er mottatt:
1. Åpen møteplass på VANNVOGNA KULTURHUS- Foreningen Halden kulturhus
Vannvogna
2 400 000,2. Møteplassen, Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden 2 350 000,Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon

x

Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Konklusjon
Halden kommune har sin visjon om at Halden skal være et godt sted å vokse opp i. Rådmannen viser til
Folkehelseprofilen for 2018 hvor resultatene viser at over 18 % av barn og unge som vokser opp i Halden
er berørt av fattigdom. Det er 6 prosentpoeng høyere enn landet forøvrig. Barn og unge må ha en mulighet
til deltagelse i det sosiale liv uavhengig av hvem de er og hva slags bakgrunn de har. Rådmannen er
opptatt av at alle skal ha samme/ lik mulighet uavhengig av sosial og økonomisk status.
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