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Rådmannens innstilling:
Saken tas til etterretning. Eventuelle fremtidige utgifter med tiltaket vil foreslås
innarbeides i handlingsprogrammet.
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
I skole-, oppvekst-, og kulturutvalgets møte den 19.april 2018 ble det fattet følgende
vedtak:
Rådmann bes til septembermøtet utrede mulighet for å innføre for å innføre
aktivitetskort for barn og ungdom som lever i lavinntektsfamilier i Vestby kommune.
Utredningen skal inneholde kostnadsberegning slik at det er mulig å legge tiltaket inn
i neste handlingsprogram.
Med bakgrunn i ressurser og kapasitetshensyn har administrasjonen ikke hatt
anledning til å legge frem saken før nå.
Regjeringen har nylig lagt frem sin politiske plattform; «Granavolden – plattformen». I
punkt 10 står det: Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan
benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på
Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å
legge på en lokal andel.
Det har blitt brukt mange ulike betegnelser for «Gratis aktivitetstilbud for barn og
unge i lavinntektsfamilier». Eksempelvis; opplevelseskort, kulturkort, aktivitetskort,
fritidskort og fordelskort. Uavhengig hvilken betegnelse man bruker, eller hvem som
står bak tilbudet, er hensikten den samme; aktivitetstilbud til alle barn og unge,
uavhengig av familiens økonomi. Administrasjonen foreslår at Vestby kommune
deltar i opplelvelseskortet.no, og bruker derfor begrepet «opplevelseskortet» videre i
saksbehandlingen. Opplevelseskortet gir barn og unge (2-16 år) i lavinntektsfamilier
gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Kortet gir gratis adgang sammen med en
venn eller en foresatt.
Vestby kommune har nylig søkt om kroner 200 tusen via Bufdir sin tilskuddsordning
«Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier». Vedtak om
tilskudd vil foreligge i løpet av våren 2019.
Beskrivelse av saken og vurdering:
Hva er opplevelseskortet?
Opplevelseskortet gir barn og unge fra lavinntektsfamilier gratis adgang eller redusert
pris på kultur- og fritidsaktiviteter, og har som mål og utjevne sosiale forskjeller og
forhindre sosial ekskludering for barn og unge fra lavinntektsfamilier.
Opplevelseskortet er et privat initiativ og ble startet opp i 2009, og har et ønske om å
være en nasjonal aktør. I dag er 70 kommuner engasjert i opplevelseskortet.
Opplevelseskortet har utarbeidet et ferdig konsept som alle kommuner kan ta i bruk,
samt at de har avtaler med flere nasjonale aktører. Mer informasjon finnes på
www.opplevelseskortetet.no.
Opplevelseskortet har i 2018/2019 startet digitalisering av opplevelseskortet, som per
nå kalles «opplevelsesappen». Applikasjonen skal kunne brukes av alle barn og
unge, og gi oversikt over alle fritidsaktiviteter som finnes i nærområdet.
Applikasjonen brukes som adgangstegn, og billetter/kontingenter blir kjøpt og betalt i
applikasjonen. Barn i lavinntektsfamilier vil få gratis/redusert pris på aktivitetene i
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applikasjonen. Det gjør at tilbudet er ikke-stigmatiserende. «Opplevelseskortet» er
ansvarlig for utforming og drift av applikasjonen. Applikasjonen skal testes ut på noen
kommuner i starten av 2019, og i mai 2019 planlegges det at den kan brukes av alle.
Rådmannen foreslår at Vestby kommune blir en del av dette i 2019, og det er naturlig
å lansere applikasjonen høsten 2019. Årlig kostnad for å ta i bruk selve
applikasjonen er 1 krone per innbygger, det vil si omtrent 17 000 kroner for Vestby
kommune. Totalkostnaden vil være et sted mellom 80 tusen til 100 tusen kroner ut i
fra nåværende skisse. Dersom vi får omsøkte 200 tusen fra Bufdir vil tilbudet
vurderes utvidet.

Organisering og ansvarsfordeling i Vestby
Opplevelseskortet er et samarbeid mellom NAV, private aktører og kommunen. RO
Kultur ved folkehelsekoordinator vil koordinere arbeidet. Kommunen vil ha ansvar for
å:
- Gjøre avtaler med leverandører.
- Markedsføre tilbudet ved å gjøre tilbudet/tiltaket kjent for alle kommunens
innbyggere gjennom kommunens hjemmeside og lokalaviser.
- Innhente brukerønsker slik at barn og unge får uttale seg om hva slags
aktiviteter de kunne ønske seg.
- Utføre evaluering etter første året, basert på tilbakemeldinger NAV innhenter.
NAV er ansvarlig for saksbehandling. Videre har NAV ansvar for å:
- Utarbeide elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside, med
følgeskriv.
- Innhente tilbakemelding fra de som har mottatt kortet.
Familiens samlede inntekt legges til grunn som kriteriet for å kunne søke på og motta
tilbudet. For å kunne motta tilbudet må familien falle innenfor kriteriene for å
defineres som en lavinntektsfamilie i kommunen. Taket for å motta tilbudet er det
samme som for å få gratis kjernetid i barnehage - at familiens samlede inntekt er på
mindre enn 574 000 i året.
Eksempler på aktiviteter
Det tas utgangspunkt i å gi tilbudet til 30 barn og unge i 2019. Per nå er det ikke gjort
noen avtaler med leverandører eller andre aktører. Det er relevant å gi i dialog med
for eksempel:
- Tusenfryd
- Jump
- Eventyrfabrikken
- Idrettslagene i kommunen
Vestby kommune kan tilby gratis adgang til Grevlingen svømmehall og gratis adgang
til kommunale arrangementer.
Utover dette har «Opplevelseskortet» avtaler med følgende nasjonale aktører:
- Dyreparken i Kristiansand
- Norgesbilletten/Filmweb
- Forskerfabrikken

Side 3 av 4

Vestby kommune
-

Norges fotballforbund
Norges håndballforbund

Økonomiske konsekvenser:
Kostnader
Det er estimert en totalkostnad på mellom 80 tusen kroner og 100 tusen kroner. Det
tas utgangspunkt i å gi tilbudet til 30 barn og unge. Hver person får anledning til å ta
med seg en venn eller foresatt gratis, slik at det blir 60 personer til sammen. Det
legges til grunn at vi får 33 % rabatt med aktørene vi inngår samarbeid med. Det vil
arbeides med å få bedre tilbud, flere kommuner får 50-100% rabatt. Totalkostnaden
inneholder også medlemsavgiften til opplevelseskortet.no, samt markedsføring av
tilbudet.
Finansiering
For 2019 er det søkt om midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier». Det kan søkes om 80 % av totalkostnaden, hvor de resterende
20% må være egenkapital. Egenkapitalen i 2019 dekkes av fondsmidler avsatt til
denne typen formål. Hvis vi ikke mottar midler fra Bufdir, vil hele kostnaden dekkes
av fondsmidlene.
2019 blir et prøveår for dette tilbudet. Etter utført evaluering må det tas stilling til om
tilbudet skal videreføres, og hvordan det skal finansieres. Eventuelle fremtidige
utgifter med tiltaket vil foreslås innarbeides i handlingsprogrammet.
Konklusjon:
Vestby kommune deltar i opplevelseskortet.no, og ønsker videre å ta i bruk
«opplevelsesappen» høsten 2019. For året 2019 vil tiltaket dekkes av midler fra
Bufdir og kommunale fondsmidler avsatt til denne typen formål. Det forutsetter at vi
får midler av Bufdir. Hvis vi ikke mottar tilskudd fra Bufdir, dekkes tiltaket kun av
fondsmidler. Etter utført evaluering må det tas stilling til om tilbudet skal videreføres,
og hvordan det skal finansieres.
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