Trondheim kommune

Saksframlegg
BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011; SPESIALSATSING PÅ
UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2011
Arkivsaksnr.: 10/41043
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar følgende fordeling av årets tilskudd til ”Spesialsatsing på ungdomstiltak” fra Barneog likestillingsdepartements post ”Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn”:
Enhet

Prosjektnavn

Ny Videre Tilskudd 2011

Kulturenheten

Inkluderingsminister for ungdom

Kulturenheten

Fra usynlig Barbie til Pippibabes

X

295 000

Rosenborg skole

Rosenborg fritidsklubb

X

100 000

Rådmannen

Ung medvirkning og mobilisering

X

450 000

Rådmannen

Unge ranere

X

200 000

Ungdomsenheten

Båtprosjektet

X

160 000

Ungdomsenheten

Hvem, hva, mann?

X

200 000

Åsheim ungdomsskole

Sommerskole

SUM

X

500 000

X

145 000
2 050 000

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saken inneholder forslag til fordeling av Barne- og likestillingsdepartementets tilskudd til Trondheim
kommune fra posten "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn; Spesialsatsing på ungdomstiltak" i
2011.

BAKGRUNN
Trondheim kommune har i flere år søkt Barne- og likestillingsdepartementet om støtte til ungdomstiltak.
Kommunen får et rammetilskudd på bakgrunn av de mottatte søknader, og fordeler selv innenfor denne
rammen. Både kommunale enheter og eksterne/frivillige organisasjoner kan tildeles støtte.
Staten bevilger tilskudd til et utvalg bykommuner, men har en særskilt satsing på ungdomstiltak i de fire
storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Posten er inndelt i 4 ulike tilskuddsordninger. Foruten
nevnte spesialsatsing på ungdomstiltak finnes: ”Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier,”
”Tilskudd til ungdomstiltak i 19 bykommuner” (ikke de 4 største byene), samt ”Tilskudd til strakstiltak.”
Fra 2005 ble antallet bykommuner som kan søke om tilskudd økt fra 10 til 23.
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Staten gir tilskudd både til drift og investering, og driftsstøtte kan gis til prosjekter i inntil tre år. Det gis ikke
støtte til prosjekter som inngår som en del av skolenes tilbud i skoletiden, eller til tiltak som er å anse som
del av kommunenes ordinære ungdomsarbeid. Det gis heller ikke støtte til klientrettede tiltak eller tiltak av
behandlende karakter.
For 2011 er tilskuddet på kr 2.050.000, hvilket er en økning på kr 50.000 i forhold til 2010.

FAKTA
Ungdomspolitiske vedtak
Følgende strategier, sammen med statens retningslinjer for tilskuddsordningen, er lagt til grunn som
overordnede føringer for rådmannens forslag til fordeling av tilskuddet for 2011:
-

tiltakene tilrettelegges slik at de inkluderer alle ungdommer
ungdom trekkes med i alle ledd, fra planlegging til gjennomføring
det tilrettelegges arenaer både i bydeler og sentrum
det skal samarbeides om målrettet forebyggende innsats
tjenesten skal fokusere på kompetanseutvikling, ny kunnskap og kvalitetsvurdering

Statlige føringer for støtte til ungdomstiltak
Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for ungdom i de utvalgte byene,
med målgruppe 12-25 år. Departementet støtter tiltak og prosjekter som retter seg mot ungdom med
spesielle behov, samt utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer. Tiltak og prosjekter som fremmer
integrering av ungdom med innvandrerbakgrunn skal ha høy prioritet. Tiltakene og prosjektene bør inngå i
en helhetlig og samordnet ungdomspolitikk. Ungdoms deltakelse og innflytelse i planlegging og
gjennomføring bør prioriteres der det er naturlig. Prosjektene skal holde faglige mål, og forøvrig være i tråd
med de retningslinjer som er knyttet til denne tilskuddsordningen.
Ordningen som ble innført i 2003, der deler av den totale potten på landsbasis øremerkes ”Tilskudd til
tiltak rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer” videreføres også i 2011. Søknader
på disse midlene er behandlet av departementet etter at Trondheim kommune har oversendt sin anbefalte
prioritering (jfr formannskapsak 13/11). Trondheim kommune mottar i år kr 1.570.000 fra disse
øremerkede midlene.
Statens retningslinjer for tilskuddsordningen følger som vedlegg.
Søknader 2011
Det foreligger i alt 18 søknader, hvorav 5 er søknader om videreføring av allerede igangsatte prosjekter,
og de resterende er søknader om tilskudd til nye prosjekter. Total søknadssum er
kr 4.983.000. Prosjekter som søkes videreført fra 2010 er tidligere behandlet av formannskapet,
jfr. formannskapssak 134/10.
En oversikt med kortfattet informasjon om søknadene følger som vedlegg (samleskjema). Samtlige
søknader følger som utrykt vedlegg.
Kort beskrivelse av nye prosjektsøknader:
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I det følgende gis en kort beskrivelse av de nye søknadene for 2011.
• ”ART-grupper”. Søker er Barne- og familietjenesten Østbyen, tiltak. Prosjektet har ungdom som
står i fare for å utvikle adferdsproblemer som målgruppe. Formål er blant annet å bidra til sosial
inkludering og å forebygge uønsket sosial atferd.
• ”Jentesjakksatsing i Trondheim” er i regi av Byåsen sjakklubb. Målgruppe er sjakkinteresserte jenter
og deres venninner, og formål er å øke rekruttering av jenter til sjakk.
• ”Mangfold og mestring i praksis” er i regi av Enhet for voksenopplæring. Målgruppe er enslige
mindreårige flyktninger med behov for spesielt tilrettelagte tilbud, og formål er blant annet å bidra til
kvalifisering og inkludering i samfunnet.
• ”Gruppe for ungdom som opplever fengsling i nære relasjoner” er et prosjekt i regi av Foreningen for
fangers pårørende. Målgruppe er barn og ungdom som har en forelder, søsken eller annet nært
familiemedlem i fengsel. Formål er å motvirke sosiale og psykiske problemer som oppstår som
følge av den situasjonen familien er i.
• ”Kolstad allidrett” er i regi av Kolstad håndball. Målgruppe er barn og ungdom som ikke deltar i
organiserte aktiviteter, og formål er å engasjere disse til allsidig fysisk aktivitet.
• ”Fra usynlig Barbie til Pippibabes”. Søker er Kulturenheten. Målgruppe er norsk-kurdiske jenter på
Kolstad/Saupstad som i liten grad deltar i organiserte aktiviteter. Formål er å få flerkulturelle jenter
til å delta i ordinære fritidsaktiviteter når de er i ungdomsskolealder, samt å høyne selvtillit og
selvbilde hos jentene. På lang sikt er formålet å forhindre at disse faller utenfor samfunnet.
• ”TRØKK Youth” er i regi av Kulturenheten. Målgruppe for prosjektet er ungdom på Lademoen
som faller utenfor organiserte kultur- og fritidsaktiviteter, og formål er å bidra til bedre tilhørighet og
eierforhold til delprosjektene under TRØKK. TRØKK står for Trondheim Øst KulturKollektiv, og
omfatter delprosjektene Trikkestallen skatepark, Trikkestallen Loftet, Koncept og Buranhus
musikksenter.
• ”Mat mot vold og tomme hoder” er også i regi av Kulturenheten, sammen med Charlottenlund
ungdomsskole. Målgruppe for prosjektet er ungdommer som står i fare for å droppe ut av skolen.
Formålet er gjennom praktisk og teoretisk kunnskap om kost og ernæring å skape alternative
mestringsarenaer for ungdom som står i fare for å falle ut av skolen.
• ”Fullfør skolen!” er et prosjekt i regi av NAV Midtbyen. Målgruppe er ungdom som står i fare for å
falle ut av videregående skole, eller som er på veg ut allerede i ungdomsskolealder. Formålet med
prosjektet er å redusere frafall og å utarbeide ny metodikk for samarbeid og oppfølging rundt
målgruppen.
• ”Rosenborg fritidsklubb” er i regi av Rosenborg skole. Prosjektet skal ha spesielt fokus på
mottakselever og andre elever med minoritetsspråklig bakgrunn, og formålet er å legge bedre til
rette for at disse skal kunne inkluderes i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter.
• ”Mediakurs på Kameraten hjelpesenter”. Søker er Trondheim SOS rasisme, og målgruppe er
ungdommer som er utsatt på grunn av innvandrerbakgrunn, psykiske lidelser, rus eller fattigdom.
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Formål med prosjektet er å gi et tilbud til ungdom som vil delta i en aktiv, skapende prosess der de
får mulighet til å uttrykke og utvikle seg.
• ”Lade motor fritid” er et prosjekt i regi av Ungdomsenheten. Målgruppe er ungdom med betydelige
atferdsvansker, som trenger vekst gjennom mestring, aktivitet og verdsetting. Formålet er gjennom
et tilrettelagt fritidstilbud å arbeide prosessorientert med vekt på aktivitet, mestring og
anerkjennelse.
• ”Sommerskole” er i regi av Åsheim ungdomsskole, og målgruppe er minoritetsspråklige elever,
ungdom med svake skolefaglige prestasjoner og andre som har ønske og behov for et tilbud i
sommerferien. Formålet med prosjektet er å bidra til forebygging av frafall i videregående skole, og
derigjennom påfølgende fattigdomsproblematikk. Det er også et mål å bidra til økt inkludering for
minoritetsspråklige elever.
Samlet søknadssum for de nye søknadene i 2011 er kr 3.563.000.

VURDERING
Til grunn for vurderingen har rådmannen vektlagt følgende:
• Eksisterende prosjekter videreføres.
• Barne- og likestillingsdepartementets retningslinjer følges.
• Balanse mellom allmenne kultur- og fritidstiltak og tiltak rettet mot ungdom som trenger spesiell
tilrettelegging.
• Det bør totalt sett tilstrebes balanse mellom bydelsbaserte og byomfattende tiltak.
• Prosjekter som prøver ut nye arbeidsformer og -metoder gis prioritet.
• En viss geografisk spredning bør etterstrebes.
• Prosjektene ses i sammenheng med Ungdomspakken samt andre relevante tilskuddsordninger.

Forutsatt at tildelingen fra Barne- og likestillingsdepartementet holdes på dagens nivå, kan man ikke
forvente økning ut over 2011-tildeling på de enkelte prosjektene i løpet av prosjektperioden.
Enkelte av søknadene gis ikke prioritet da mål og aktiviteter ikke er tilstrekkelig konkretisert, eller de
vurderes til ikke å fylle departementets kriterier.
Med bakgrunn i det ovenstående foreslår rådmannen at følgende nye søknader gis tilskudd i 2011, i tillegg
til de som videreføres:

Prosjekt
• Fra usynlig Barbie til Pippibabes

Søker
Kulturenheten

• Rosenborg fritidsklubb

Rosenborg skole

• Sommerskole

Åsheim ungdomsskole

Rådmannen foreslår også følgende endringer for to av søknadene som søkes videreført:
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Prosjekt
• Hvem, hva, mann?
-

Søker
Ungdomsenheten

Tilskuddet foreslås økt med kr 100.000. Dette forutsetter at
det innledes samarbeid med Enhet for voksenopplærings
ungdomstrinn for enslige mindreårige flyktninger med
behov for spesielt tilrettelagte tilbud, med fokus på
inkludering i samfunnet.

• Ung medvirkning og mobilisering
- Tilskuddet foreslås økt med kr 100.000 som knyttes til

Rådmannen

aktivitet i Østbyen bydel. Dette skal skje i samarbeid med
Barne- og familietjenesten, Kulturenheten og skolene basert på data fra UngHiT.

KONKLUSJON
På bakgrunn av departementets formål med støtteordningen og retningslinjer for tilskudd fra midlene, samt
kommunens plan for fritidstiltak og forebyggende arbeid for ungdom, foreslår rådmannen at tilskuddet fra
Barne- og likestillingsdepartementet til Trondheim kommune for 2011 fordeles slik:
Enhet

Prosjektnavn

Ny Videre Tilskudd 2011

Kulturenheten

Inkluderingsminister for ungdom

X

Kulturenheten

Fra usynlig Barbie til Pippibabes

X

295 000

Rosenborg skole

Rosenborg fritidsklubb

X

100 000

Rådmannen

Ung medvirkning og mobilisering

X

450 000

Rådmannen

Unge ranere

X

200 000

Ungdomsenheten

Båtprosjektet

X

160 000

Ungdomsenheten

Hvem, hva, mann?

X

200 000

Åsheim ungdomsskole

Sommerskole

X

SUM

500 000

145 000
2 050 000

Rådmannen i Trondheim, 4.5.2011

Morten Wolden
kommunaldirektør

Roald Birkelund
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:
-

Rundskriv med retningslinjer
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-

Samleskjema med oversikt over innkomne søknader
De enkelte søknader

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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