Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Rådmannen besvarte spørsmålet:
Frivilligsentralen Stjørdal har allerede i noen år organisert en små skala utstyrsordning i sine
lokaler. I forbindelse med «Alle Med-dugnaden» høsten 2018 ble det opprettet et samarbeid
mellom Stjørdal kommune og Frivilligsentralen, for blant annet å sikre alle barn i Stjørdal en
meningsfull fritid hvor de kan oppleve mestring, felleskap og møte venner.
I den sammenheng gikk man sammen om å søke penger fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (BufDir), om midler til etablering av en BUA ordning hos Frivilligsentralen i
Stjørdal. Svar på søknaden ventes i mai/juni.
Over hele landet finnes det utstyrsordninger, hvor man kan låne utstyr til sport og friluftsliv.
BUA er navnet på mange av dem. BUA er ment å være hele kommunens felles utstyrs bod, hvor
du kan låne det du vil. Kanskje har du lyst til å prøve noe nytt, eller har vokst fra skiene fra i
fjor. I BUA kan du låne bra utstyr og teste forskjellige aktiviteter, se hva du liker og kanskje
finne en aktivitet du vil fortsette med. Du kan låne utstyret i en hel uke og det er gratis. Det er
enkelt, trygt og moro å låne i BUA.
BUA-nettverket består i dag av 88 utlånsordninger i 75 kommuner fordelt på 16 fylker. Alle
har et felles mål om å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter. BUA
er en nasjonal forening som gjør det enkelt for kommuner, lag og foreninger å drive utlån av
sport- og fritidsutstyr. Fra vårt eget fylke viser tall for januar 2018 at BUA Levanger hadde 1030
utlån og BUA Steinkjer hadde 796 utlån. Utlånstall fra BUA Steinkjer i januar 2019 var hele
1001 utlån. Tallene viser at det så absolutt er et marked for utstyrssentraler rundt i fylket.
Det vil også bli lagt inn søknad til en nyopprettet ordning fra Trøndelag Fylkeskommune om
oppstarts midler til «Støtte til etablering av Utstyrsentraler». Fylkeskommunen har satt av kr
800.000 til formålet i 2019. Her kan det søkes om støtte til innkjøp av sports og friluftsutstyr,
leie av lokaler og andre utgifter i oppstarten.
Stjørdal kommune bevilget i budsjett for 2019 kr 100.000 til en ordning «Alle Med», hvor det
gis støtte til aktiviteter og utstyr slik at barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk kan delta
på organiserte fritidsaktiviteter. Lag og organisasjoner kan søke. I løpet av april vil Etat kultur
ha på plass en elektronisk støtteordning knyttet til dette budsjett vedtaket som vi kaller
Kontigentkassen. Her skal det, ved gitte forutsetninger, være mulig for ledere i lag og foreninger
å søke bidrag som kan muliggjøre at familier med svak økonomi kan få hjelp til å betale
kontingenter og utstyr i forbindelse med deltagelse i ulike aktiviteter.
Lykkes man med å etablere de nevnte ordningene vil Stjørdal kommune stå godt rustet for å
bidra til at alle som ønsker det, gratis skal ha mulighet til å disponere det utstyr som trengs for å
være fysisk aktive og delta i idrett og friluftsliv.
Ann – Inger Leirtrø (AP) trakk sitt forslag.

