Trondheim kommune
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ORIENTERING OM UTVIDET ÅPNINGSTID VED CHAPPA KULTURHUS FOR
BARN OG UNGE
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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar evalueringen av utvidet åpningstid ved Chappa kulturhus til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn:
Formannskapet vedtok 09.11.10 følgende:
Formannskapet ber Rådmannen gå i dialog med FAU ved Charlottenlund ungdomsskole med mål
om et samarbeid om utvidet åpningstid på CHAPPA.
Formannskapet bevilger 25.000 kroner fra formannskapets tilleggsbevillingskonto til formålet.
Det har i etterkant vært gjennomført en evaluering av tiltaket med tanke på mulig videreføring av dette
rusfrie ungdomstilbudet, også med tanke på en utvidelse til de øvrige fritidsklubbene i kommunen.
Gjennomføring:
Fra og med 22. oktober i år har Chappa kulturhus for barn og unge holdt åpent annenhver fredag kveld
som en del av sitt ordinære tilbud. Dette er mulig blant annet på grunn av midler gjennom Ungdomspakken
(midler til styrking av rusfrie ungdomsarenaer på fredags- og lørdagskveld). Markaplassen fritidsklubb
holder fredagsåpent motsatte uker av Chappa.
I tillegg ble det på bakgrunn av vedtak i formannskapet holdt åpent tre lørdager i perioden novemberdesember. Dette fordi det ble opplevd som et ønske at lørdager ble prioritert. Det var i utgangspunktet
ønskelig å holde åpent fem lørdager, men grunnet tidspress og årsavslutning var ikke dette mulig.
Det har vært totalt 550 besøkende i løpet av de dagene vi hadde åpent på helg, med et snitt på 65
ungdommer per kveld. Til sammen på tre lørdager var det et besøk på totalt 210 ungdommer, det vil si et
snitt på 70. Besøket ligger noe under det som er norm i en ukedag på Chappa, men vi anser det som et
godt besøk, og en klar indikasjon på at behovet er til stede. Det er sannsynlig at besøkstallet vil øke ved en
fast etablering av tilbudet.
Hovedvekten av ungdommer som har oppsøkt tilbudet har vært ungdomskoleungdom. I tillegg har det vært
noen ungdommer fra videregående skole. Det har i stor grad vært de samme ungdommene både fredag og
lørdag.
Åpen klubb fjerner ikke drikkekulturen blant ungdom, men det bidrar definitivt til å gi ungdom som ikke
opplever å ha mange tilbud å velge i på helg en mulighet til å velge bort alkoholen. Klubben er den sosiale
arenaen de kan benytte med samme formål som å dra på fest: Å være sammen med venner. Det har vært
flere tilfeller der ungdom har fortalt at de egentlig hadde tenkt seg på fest i helga, men at de valgte å komme
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på Chappa isteden.
Det har vært et møte med FAU ved Charlottenlund skole vedrørende et samarbeid om evt. utvidet
helgeåpning i 2011, og responsen fra FAU om et samarbeid var svært positiv. Utvidet helgeåpent oppleves
som svært godt mottatt av ungdom og foreldre i nærmiljøet på Charlottenlund/Jakobsli.
Eventuell videreføring.
Generelt er det et mål at fritidsklubbene/kulturhusene skal være mest mulig tilgjengelig for ungdom også på
helg. Men det er ikke dekning for å finansiere åpning utover klubbenes ordinære åpningstid som er 2,5
kveld i uka dvs. to faste kvelder og annenhver fredag kveld.
Kulturenheten sine fritidsklubber/kulturhus skal være helsefremmende, og ha som mål å gi ungdom mulighet
til kulturell og sosial mestring og kompetanse. Med dette utgangspunktet er det noen forutsetninger som må
ligge til grunn ved utvidet åpningstid på helg:
• Minimum tre kompetente og stabile ansatte på jobb, hvorav en av disse må være kjent for
ungdommene. Ikke minst er dette viktig for å kunne ha kontroll både innendørs og utenfor,
helgeåpent har noen andre utfordringer i forhold til å kunne tiltrekke seg større grupper av ungdom
som det er viktig at det er tilstrekkelig med voksne til å kunne håndtere.
•

Det må være kontinuitet og forutsigbarhet i forhold til åpningstid, noe som betyr faste åpningstider
på regelmessige helger.

•

Det bør være minst to voksne frivillige i tillegg til ansatte – foreldre/natteravner.

Med utgangspunkt i overnevnte forutsetninger vil det koste kr. 5000,- å holde åpent en fredag eller
lørdagskveld utover ordinær åpningstid. Ved eventuelt utvidet helgeåpent i perioden 22. januar – 16. mai
og 01.sept - 15. desember innebærer det totalt 17 lørdager og 9 fredager à kr. 5 000, dvs i alt kr
130 000,- for en klubb. Det betyr at med full helgedekning på alle klubbene så har det en årskostnad på
1,04 mill. Om Charlottenlund er den klubben som bør prioriteres hvis dette skal videreføres er det ingen
faglig fasit på, men det at den er godt besøkt og helt ny taler for at det er en god arena å prøve det ut på.
Konklusjon:
Rådmannen ser at det er et behov for å utvide det rusfrie ungdomstilbudet i helgene, men ser ingen mulighet
til budsjettmessig dekning for det nå.

Rådmannen i Trondheim, 07.03.2011

Morten Wolden
kommunaldirektør

Bård Eidet
enhetsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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