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Svar på spørsmål fra Toril K. Altenborn (AP) fremsatt i formannskapets møte 
7.4.15 om kommunale fritidsklubber

Toril Altenborn (AP) stilte i formannskapssak 29/15 spørsmål ved om hvordan fritidsklubbene 
drives i forhold til vedtak om å opprettholde driften på 2014-nivå.

Driftsbudsjett 2014
Budsjettet for fritidsklubben 2014 var på kr. 1 240 000,-, mot kr. 2 113 000,- i 2013. 
Ungdommens kulturmønstring ble gjennomført februar 2014, og ble rapportert som 
underskudd på budsjettet. Ferietilbud ble ikke gjennomført.

Driftsbudsjett 2015
Budsjettet for fritidsklubben 2015 er på kr. 503 000,-. Jf. behandlingen av budsjettet for 2015 
ble det kuttet kr. 627 000,-. Dette som følge av vakant konsulentstilling da vedkommende gikk 
over i ny stilling i kommunen. Konsulentstillingen ble opprinnelig benyttet til administrasjon av 
fritidsklubb, ferietilbud og Ungdommens kulturmønstring. 

I rådmannens grunnlagsdokument var det lagt inn ytterligere kutt, men jf. vedtak ble dette 
tilbakeført:

2015 2016 2017 2018

Fritidsklubben opprettholdes 5 253 253 253

Det ble vedtatt en generell innsparing 2014 hvor alle avdelingene måtte bidra, også 
fritidsklubben. Mva-kompensasjon er fra og med 2015 ført ut på virksomheten.

Situasjonen for fritidsklubbtilbudet 2015
Grunnet at Forebyggende avdeling er avviklet ligger fritidsklubben per i dag under helsestasjon 
forebyggende tjeneste. Budsjettet for 2015 går i sin helhet til lønnsmidler tilsvarende 70 % 
stilling. Det foreligger ikke driftsmidler ut over lønnsmidler i 2015, dette er også situasjonen 
slik den var i 2014. For 2015 samarbeidet Familiens Hus og Kultur om å gjennomføre 
Ungdommens kulturmønstring i februar. Familiens Hus må rapportere underskudd på denne 
budsjettposten. 

I forhold til drift fungerer klubben per i dag på samme nivå som i 2014. Så langt i år har 
klubben holdt oppe alle klubbkvelder. Sykefravær har blitt dekket inn med vikarer for å unngå 
å stenge klubbtilbudet, imidlertid må dette vurderes da det ikke foreligger budsjettdekning for 
innsetting av vikar. Det er ikke endret på klubbkveldene i forhold til dager eller tider. 
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Klubbkveldene er mandag på Søndre samfunn, og tirsdag og torsdag i Badet Kulturtun, slik det 
var i 2014.

Knut Haugestad
rådmann


