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Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om
støtte for 2015
Forslag til vedtak
Bodø kommune søker Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om tilskuddsmidler i
henhold til de prioriteringene som ligger i saken:
1. Stormen bibliotek: Fra City Nord til Stormen - universell møteplass i sentrum. 3-årig
prosjekt. (kr. 200.000,- i 2015 og kr. 500.000,- pr. år i 2016 og 2017)
2. Barne- og ungdomsseksjonen, kulturkontoret i Bodø kommune: Hunstad kultursenter. 3-årig
prosjekt. (kr. 350.000,- i 2015 og kr. 400.000,- pr. år i 2016 og 2017).
3. Barne- og ungdomsseksjonen, kulturkontoret i Bodø kommune: Bil til bruk ved alle
ungdomsklubber/kultursenter for ungdom i Bodø kommune. (kr. 400.000 i 2015)

Sammendrag
Bodø er en av 23 kommuner som kommer inn under støtteordning for barne- og ungdomstiltak i
større bysamfunn, som bevilges over statsbudsjettet hvert år.
Bodø kommune jobber systematisk med å bedre levekår for barn og unge. Det vises her til vedtak i
bystyret den 30.10.2014 (14/147) om levekår for barn og unge, statusrapport, som skisserer dette
arbeidet.
Etter ekstern utlysning på Bodø kommunes hjemmeside, har vi mottatt 3 søknader om midler til
barne- og ungdomstiltak til fordeling i 2015. To av søknadene er tiltak som det også er søkt om
fattigdomsmidler til (jf. sak i formannskapet 15/11 den 28.01.15). Etter at intern søknadsfrist gikk
ut, fikk kommunen svar fra Bufdir om tildeling av fattigdomsmidler.
Prosjektene Fra City Nord til Stormen er tildelt kr. 300.000,- og prosjektet Hunstad kultursenter er
tildelt kr. 150.000,Da det er for kort frist å be søkerne justere sine søknader/søknadsbeløp, sendes de i sin helhet til
Bufdir. Kommunen vil i sin oversendelse til Bufdir redegjøre for saken, og søke om tilskudd fra
Storbymidlene for å dekke opp «gapet» mellom omsøkt beløp og det som er tildelt gjennom annen
tilskuddsordning. I vurderingene nedenfor er søknadsbeløpet for 2015 justert i henhold til dette. I
ordningen «Storbymidler» åpnes det opp for å søke om midler over 3 år. Det har begge disse
prosjektene gjort.

Saksopplysninger
Tilskuddsordningen forvaltes av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.). Målgruppen i
tilskuddsordningen er barn og ungdom i alderen 10-20 år med spesielle behov, utsatte
ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Formålet er å bidra til bedre oppvekst- og levekår for barn og
ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.
Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og
delta på like vilkår, og skal særlig legge vekt på inkludering og deltakelse uavhengig av
kunnskapsnivå, familiens inntekt, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn.
Det er et mål at tiltakene også bidrar til et mer inkluderende fritidstilbud gjennom å:
 bidra til deltakelse 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 sosial atferd, som vold, mobbing,
kriminalitet og rus, og motvirker fordommer, diskriminering og fremme gjensidig aksept
 fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter
 fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
I 2015 vil Bufdir vektlegge følgende:
 Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som
fremmer integrering er høyt prioritert.
 Det vil videre bli lagt vekt på samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor

Vurderinger
Det er, etter ekstern utlysing av midlene, kommet inn 3 søknader fra offentlige etater. Nedenfor er
søknadene nummerert fra 1-3 i prioritert rekkefølge:
1. Stormen bibliotek. Fra City Nord til Stormen. Søknadsbeløp: kr. 200.000,- i 2015 og
kr. 500.000,- pr. år i 2016 og 2017
Målgruppe:
Unge i Bodø i alderen 10-13 år, som av ulike årsaker i liten eller ingen grad benytter seg av annen
organisert kultur-/fritidsaktivitet. Aldersgruppen mellom 10 og 13 år er en gruppe som i dag ikke
har noen dedikerte tilbud fra ungdomsenheten i Bodø kommune.
Mål:
Gi barn og unge som vokser opp i familier som lever på inntekt under fattigdomsgrensen de samme
mulighetene til å tilegne seg det «digitale språket» som andre unge. Gi målgruppen en mulighet til å
treffe andre barn og unge på en gratis og ikke-stigmatiserende arena som er åpen og tilgjengelig for
alle uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn.
Tiltaket:
En ønsker å tilby en digital verden til de barn og unge som står i fare for å falle utenfor, fordi de
vokser opp i et hjem med få ressurser. Mange av de samme barna er sjelden koblet opp til andre
fritidsaktiviteter og har ofte kjøpesenter som sitt hovedmøtested. Stormen bibliotek kan bli en
alternativ møtearena for disse unge, og her få et populært, lærerikt og tilrettelagt tilbud.

Gjennom ulike aktiviteter skal unge gis grunnleggende opplæring i bruk av digitalt utstyr; digitalt
foto/videoredigering, spill, Youtube, programmering og design. Det planlegges egne kurs for
innvandrerjenter. Tiltaket er tenkt drevet som et samarbeid med utekontakten og ungdomsenheten i
Bodø kommune, samt med nettverket Stormen Ung.
Vurdering:
Stormen bibliotek er et universelt og ikke-stigmatiserende tilbud; det er åpent for alle grupper i
befolkningen på tvers av alder, kjønn, bakgrunn, inntekt osv. Det omsøkte prosjektet bygger videre
på dette, men retter seg samtidig spesifikt mot en sårbar gruppe av barn og unge som kan stå i fare
for å falle utenfor; å skjønne det digitale språket er viktig for å komme inn i ungdomsmiljøet.
I arbeidet med Levekår i Bodø kommune (jf. sak i bystyre den 30.10.14), er et av de foreslåtte
tiltakene for økt inkludering at Stormen bibliotek skal styrkes med utvidelse av tilbud. Gjennom
samarbeid med andre aktører er barn med innvandrerbakgrunn en viktig målgruppe for tiltaket. Det
skal etableres et samarbeid med Røde Kors, med rekruttering av barn og unge som har behov for
leksehjelp. Samarbeid med frivillig organisasjon er også noe det legges vekt på i rundskrivet fra
Bufdir. Målgruppen og målet er i tråd med Bufdir sine retningslinjer, og søknaden anbefales
prioritert.
2. Barne- og ungdomsseksjonen i Bodø kommune. Hunstad kultursenter. Søknadsbeløp:
kr. 350.000,- i 2015 og kr. 400.000,- pr. år i 2016 og 2017
Målgruppe:
Ungdommer mellom 13-20 år som er spesielt sårbare for rekruttering til negativt rusmiljø. Ungdom
uten tilknytning til annen fritidsaktivitet og kulturtilbud, som opplever fattigdom og
integreringsproblematikk.
Mål:
Videreutvikle Hunstad kultursenter for å skape en trygg, inkluderende møteplass, med gratis,
kursbaserte kulturtilbud, hvor samhold og mestringsfølelse står i sentrum. Skape motvekt til
problematikken ungdommene opplever; rus og annen uønsket adferd og kriminalitet i bydelen.
Integrering er ett av målene med prosjektet.
Tiltaket:
I dialog med ungdommene på Hunstad kultursenter vil det leies inn kvalifiserte instruktører, og
tilbys gratis kurs som ungdommene selv ønsker. I tillegg vil det avsettes ressurser til å kunne
skreddersy kurstilbud til eksempelvis minoritetsungdom og unge med nedsatt funksjonsevne.
Hunstad kultursenter er åpent hver tirsdag, onsdag, torsdag og annen hver fredag. Det er allerede
etablert samarbeid med Salten politidistrikt og utekontakten.
Vurdering:
Bydelen Hunstad preges i økende grad av levekårsproblematikk, og etablering av ungdomsklubb i alle
bydeler er ett av tiltakene i rusforebyggende handlingsplan (2011-2016). Hunstad kultursenter er en viktig
møteplass for ungdom i bydelen, der ungdommene kan tilbys kulturbaserte kurs med lav inngangsterskel.
Målgruppen og målet er i tråd med Bufdir sine retningslinjer og er viktig som forebyggende tiltak.
Tilsvarende tiltak på Tverlandet har gitt positive resultater, og søknaden anbefales prioritert.

3. Barne- og ungdomsseksjonen i Bodø kommune. Innkjøp av bil. Søknadsbeløp: kr.
400.000,Målgruppe:
Ungdom i alderen 13-20 år uten tilknytning til annen fritidsaktivitet og kulturtilbud.
En bil vil gi barne- og ungdomsseksjonens ansatte fleksibilitet i hverdagen, spesielt med tanke på å nå så
mange ungdom og store deler av kommunen som mulig i ungdomsmedvirkningsarbeidet.
Mål:
Gi et fritids- og kulturtilbud til så mange ungdom innen målgruppen som mulig gjennom
effektiv transport/forflytning og bedre logistikk i samarbeid med barn og unge. Gir mulighet for
samarbeid og medvirkning på tvers av bydeler, og gjøre de åpne møteplassene tilgjengelig for flere.
Tiltak:
Det søkes om midler til transportkjøretøy (en 7seter). En slik investering vil gi mulighet for flere
arrangement og tilbud til barn og unge i kommunen. Bussforbindelsen mellom sentrum og
kommunes distrikter er dårlig, og gjør det utfordrende for ansatte og ungdom å utveksle erfaringer,
skape arrangementer sammen o.l. Det kreves logistikk og planlegging for å kunne nå alle en ønsker.
Det er mange frivillige ungdomsorgan, men de trenger hjelp til gjennomføring og rekruttering.
Bilen vil benyttes til:
 Trekk av tilhenger med utstyr (f.eks. skateelementer som ble kjøpt i 2014 gjennom
fattigdomsmidler fra BUFDIR)
 Forsterke fysisk aktivitet med f.eks. turer til skatepark, alpinanlegg, aktivitetspark e.l.
 Som et tilbud til mindre grupperinger som samlet har et smalere interessefelt. Eksempler kan
være jentekvelder, kursing innenfor teknikk/produksjon/media, teatertur osv.
 Inkludering av «ressurssvake», minoriteter/flerkulturelle, barn og unge med
funksjonsnedsettelser
Vurdering:
Tiltaket er viktig for å nå grupper av ungdom fra ulike deler av kommunen, og at de åpne
møteplassene gjøres tilgjengelig for flere. Tiltaket kan også bidra til å senke terskelen ytterligere for
grupper av ungdom som har særlige utfordringer, f.eks. har nedsatt funksjonsevne eller
minoritetsbakgrunn. Samarbeid om arrangement vil også kunne nå- og aktivisere flere ungdommer.
Søknaden anbefales prioritert.

Konklusjon og anbefaling
På bakgrunn av vurderingene ovenfor, er søknadene prioritert i følgende rekkefølge:
1. Stormen bibliotek: Fra City Nord til Stormen - universell møteplass i sentrum. 3-årig
prosjekt (kr. 200.000,- i 2015 og kr 500.000,- pr. år i 2016 og 2017).
2. Barne- og ungdomsseksjonen, kulturkontoret i Bodø kommune: Hunstad kultursenter. 3-årig
prosjekt (kr. 350.000,- i 2015 og kr. 400.000,- pr. år i 2016 og 2017).
3. Barne- og ungdomsseksjonen, kulturkontoret i Bodø kommune: Bil til bruk ved alle
ungdomsklubber/kultursenter for ungdom i Bodø kommune (kr. 400.000,- i 2015).
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