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Bakgrunn
Høsten 2015 startet Trysil kommune med aktivitetsskole for ungdom i ungdomsskolealder. Et veldig bra
tilbud til ungdommene og som mange ungdommer benyttet seg av de første årene. Det første året deltok
hele 59 ungdommer. Deltakelsen gikk så ned og det siste året har det kun vært 11 deltakere.
Parallelt med dette er det sterke sentrale føringer for arbeid med inkludering av barn og unge på
fritidsarenaer. Barnefattigdom og tiltak for å sikre at alle barn og unge får mulighet til å drive aktivitet er i
fokus.
Rådmannen har med dette som utgangspunkt sett på om det kan være bedre måter å organisere
aktivitetsskolen på, slik at tilbud om aktivitet til dem som i stor grad ikke er aktive fra før videreføres, og
at ungdom i Trysil gis mulighet til å prøve varierte aktiviteter.

Vurdering
Intensjonen med aktivitetsskolen har først og fremst vært å gi ungdom som ikke er aktive en mulighet til
å forsøke et bredt spekter av ulike aktiviteter for å øke aktiviteten i denne gruppen. Aktivitetsskolen har
gitt tilbud om aktiviteter innenfor områder som i mindre grad har vært like tilgjengelig for alle ungdommer,
dette da de har vært kostnadskrevende med hensyn til utstyrsbehov og i form av deltakeravgifter. Det
har også vært gitt tilbud om aktiviteter som har vært å regne for mer lavterskel, og som ikke har fordret at
ungdommene har måttet være i fysisk god form for å kunne delta. Alt med formål å øke aktivitet blant de
mer inaktive.
Deltakelsen på aktivitetsskolen har imidlertid avtatt. Årsakene er ikke klare men det kan være at
ungdommene ikke ønsker å «binde» seg til en aktivitet for et helt år, eller det kan skyldes at en del av
ungdommene er aktive fra før og har mer en nok. For noen handler det kanskje om økonomi. Til tross for
at det er mulig å søke friplass er det få som har benyttet seg av dette tilbudet og det er mulig at det er en
«terskel» å skulle søke om fritak for betaling på grunn av dårlig råd.
I kartleggingen Onga i Trysil våren 2019 svarte 34% av elevene på ungdomsskolen tja eller nei på
spørsmål om de deltar på en organisert aktivitet. Dette indikerer at vi har en del ungdommer i kommunen
som ikke deltar på noen organiserte aktiviteter på fritiden. Det kan være flere årsaker til dette, det kan
være selvvalgt men det kan også skyldes forhold som økonomi.
I følge tall fra statistisk sentralbyrå lever ca. 13 % av barn og unge i Trysil i husholdninger med
vedvarende lavinntekt. Familier med dårlig råd vil i mindre grad enn andre ha mulighet til å betale for
fritidsaktiviteter for sine barn.
Tall på ungdom som ikke er med på organiserte fritidsaktiviteter og statistikk for barnefattigdom i Trysil
kan indikere et behov for lavterskel aktivitetstilbud for gruppen.
Trysil kommune har med bakgrunn i dette søkt statlige tilskuddsmidler til et tilbud kalt Aktiv på klubben.
Målsettingen er at ungdom i familier med lavinntekt eller ungdom som på en eller annen måte har
begrenset mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter skal få mulighet til å prøve ulike aktiviteter og få
gode fritidsopplevelser sammen med andre ungdommer.
Ungdomsklubben er et gratis fritidstilbud og brukes av ungdommer fra alle typer familier uavhengig av
økonomi. Besøkstallene på klubben er høye og det er derfor stor sannsynlighet for å treffe målgruppen
her.
Gjennom aktiv på klubben tenker man å tilby en eller flere aktiviteter hver mnd på ungdomsklubben som
ikke er en del av det tilbudet klubben har i dag. Dette skal være aktiviteter som ungdom ellers ville måtte
betale for å delta på. Det skal være en bredde i tilbudet i løpet av et år, slik at ungdommene får forsøke
mange ulike aktiviteter, og alt skal være gratis. Ungdommene vil da ha mulighet til å velge å delta på de
aktivitetene de selv måtte ønske og de må ikke binde seg for en fast aktivitet. Eksempel på aktiviteter er
hundekjøring, bilcross, lerdueskyting, bading på radisson, klatrepark, stisykling, spill med VR-briller,
selvforsvar/kampsport, yoga, paintball, rafting, kino mm.

Gjennomføring av tiltaket Aktiv på klubben avhenger av tilskudd fra BUFDIR som det ventes en
avgjørelse på i første halvdel av mai (var i skrivende stund ikke klart). Med tilskuddsmidler vil tiltaket
kunne gjennomføres i en prosjektperiode fram til februar 2020, men vil for evt videreføring være
avhengig av kommunale driftsmidler.
En måte å finansiere tiltaket aktiv på klubben kan være omdisponere driftsmidlene fra aktivitetsskolen.
Det er på mange måter veldig like tiltak, og rådmannen er av den oppfatning at Aktiv på klubben vil
kunne treffe langt flere ungdommer, og ikke minst treffe den ønskede målgruppen.
Ungdomsklubben har allerede startet litt opp med Aktiv på klubben ved å bruke av de midler som er
avsatt som egenandel i prosjektet. I april mnd ble det gitt tilbud om hundekjøring og da deltok totalt 36
ungdommer. Det planlegges nå paintball i mai mnd. Videreføring avhenger av evt tilskudd eller
omdisponering og omorganisering av ordningen med aktivitetsskole.
Det er i budsjett 2019 budsjettert 230 000 til kjøp av aktiviteter og transport til aktivitetsskolen. Midlene
for første halvår er disponert til aktivitet i aktivitetsskolen våren 2019.
Tiltaket aktiv på klubben har et budsjett på 156 000 og er da for aktiviteter til og med februar 2020. Det
er søkt tilskudd fra BUFDIR på 130 000.
Budsjettmidler som gjenstår for 2019 fra aktivitetsskolen vil ved en omorganisering kunne dekke
utgiftene til Aktiv på klubben. Dersom tilskudd fra BUFDIR innvilges vil det åpne for en mulig
budsjettbesparelse høsten 2019.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at aktivitetsskolen omorganiseres ved at aktivitetstilbud til ungdom fra høsten
2019 og videre gis i form av tiltaket Aktiv på klubben. Budsjettmidler til kjøp av aktiviteter i
aktivitetsskolen overføres Aktiv på klubben.

