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Utredning av innføring av Aktivitetskort i Ås kommune 

 
Saksbehandler: Monica Berge-Tukh Saksnr.: 21/03366-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28.09.2022 

Hovedutvalg for helse og sosial 28.09.2022 

Kommunestyret             

Ungdomsrådet            

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Aktivitetskort innføres ikke i Ås kommune.  
 

2. I arbeidet med tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI, skal 
kommunen også vurdere behov tiltak som bidrar til at utsatte barn og unge 

deltar i fritidsaktiviteter. Det settes av 100 000 kr. fra tilskuddsmidler som 
BUFDIR har bevilget kommunen for 2023 og 2024 til Fritidskassen. 

 
 
 

Ås, 12.09.2022 
 

 
 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
I K.sak 125/30 punkt 16 i verbalvedtakene ble rådmannen bedt om å utarbeide 
en sak i løpet av første halvår 2021 om etablering av en ordning med 

aktivitetskort med sikte på at barn i lavinntektsfamilier kan delta gratis på 
kulturtilbud i kommunen, herunder kino, teater og svømmehall. Det ble bedt om 

at Aktivitetskortet ble vurderes utformet liknende "Kragerøkortet", altså at kortet 
også selges som klippekort med rabatt til alle innbyggere for å eliminere 
stigmatisering og oppfordre til mer bruk av kommunens kulturtilbud.  

 
Saken ble behandlet i kommunestyrets den 14.12.2021, med følgende vedtak: 

1. Saken sendes tilbake for utredning av et aktivitetskort for barn og unge i 
lavinntektsfamilier, der kommunedirektøren søker gunstigere løsninger enn først 

forespeilet, og med sikte på samarbeid med våre nabokommuner om felles lokale 
tilbud.  
2. Saken legges så frem for behandling i hovedutvalg for oppvekst og kultur og 

hovedutvalg for helse og sosial for behandling og innstilling til kommunestyret.  
3. Det inngås i forkant av utsendelse til HOK og HHS dialog og samarbeid med 

lokale frivillige lag og foreninger for å sikre en god lokal modell. 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i flere år testet ut 

ordningen om fritidskort i flere norske kommuner. Den statlige ordningen ble 
avviklet i 2022. I stedet økte Bufdir antall områder kommunen kunne søke om 

tilskudd til barn og unge. Områdene var utvidet i henhold til de erfaringer som 
fremkom i evalueringen av prosjektet om fritidskort.  
 

Ås kommune har søkt om midler basert på den politiske bestillingen om at barn 
og unge i Ås skal ha en meningsfull fritid for årene 2022 - 2024. Det ble blant 

annet søkt om midler til aktivitetskort, koordinator og tilskudd til ferie- og 
fritidsaktiviteter. Ås kommune ble tilgodesett med kr. 361 000 for 2022, kr.168 
000 for 2023 og kr. 447 000 for 2024. I tidligere år har Ås kommune også søkt 

og fått tilslag på denne tilskuddsordningen. Man har da hatt fokus på å gi 
ferietilbud til barn og unge, gratis kino og sterkt subsidierte aktivitetsturer i regi 

av Ungdomshusene og kulturaktiviteter.  
 
Kommunen har vært i dialog med nabokommunene. Frogn kommune har 

etablert Aktivitetskort. Ingen av kommunene ønsker på nåværende tidspunkt å 
inngå et samarbeid på tvers av kommunene om aktivtetskort. Dette ble 

begrunnet med at opplevelsene for barn og unge bør skje i deres omgivelser og 
bygge på målet om et inkluderende lokalmiljø.  
 

Erfaringen fra Ås kommune og fra nasjonale evalueringer er at manglende 
deltagelse i fritidsaktiviteter kan skyldes ulike faktorer, som for eksempel 

økonomi, at foreldrene ikke har kapasitet til å følge opp barnet på fritiden og 
barnets psykiske eller fysiske helse. Ås kommune har siden 2020 fokusert på å 
styrke ansattes kompetanse på å tidlige oppdage sårbare barn og unge og bidra 

til å gjøre noe med det sammen med resten av «laget rundt barnet». I tillegg til 
interne ressurser i kommunen, er etablerte samarbeidsarenaer gjennom Ås 

kulturforum og Ås idrettsråd viktige arenaer for dette arbeidet.  
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På bakgrunn av kommunes krevende økonomiske situasjon anbefales det ikke at 
man igangsetter aktivitetskort for barn i lavinntektsfamilier.  

  
Gjennom arbeidet med BTI- modellen (bedre tverrfaglig innsats) har Ås 
kommunen etablert en praksis og handlingsmodell som bidrar til å identifisere 

sårbare barn og unge tidlig. Kommunedirektøren anbefaler at man i dette 
arbeidet, i tillegg til å støtte barn- og unges situasjon i skole og barnehager, 

også ser på barnets fritid. På denne måten kan man i større grad målrette støtte 
til de som trenger det mest. Kommunedirektøren foreslår å opprette en 
Fritidskasse som finansieres av tilskuddsmidler fra BUFDIR for å subsidiere 

utgifter til kontigenter, lisenser, utstyr m.m til familier og barn og unge som har 
behov for slik støtte. 

 
 

Fakta i saken: 
For å svare ut denne saken har man gjort følgende forarbeid: 

 Gjennomgått følgeevalueringene av Bufdirs prosjekt om Fritidskort 

 Søkt om tilskuddsmidler fra Bufdir for 2022 – 2024 for å inkludere barn og 
unge 

 Vært i kontakt med private aktører som tilbyr Aktivitetskort med 
tilhørende IKT-løsning 

 Dialog med nabokommuner 

 Gjennomgått egne erfaringer om barn og unge som står uten 
fritidsaktiviteter og kartlagt interne løsninger innenfor nåværende 

budsjettrammer. 
 
Nasjonale erfaringer ved å tilby fritidskort  

Bakgrunn for forsøket med Fritidskort stammer fra Fritidserklæringen, som ble 
signert av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner i 2016. 

Fritidserklæringen har som mål at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes 
sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én 
organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.  

 
På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Institutt for 

samfunnsforskning i 2022 levert en sluttrapport om de erfaringer som gjort med 
innføring av fritidskort i 12 kommuner, se Rapport 1:22 (unit.no). 
 

Hovedfunnene fra evalueringen viser at faktorene som fremmer en god innføring 
av Fritidskortet, blant annet omfatter: 

 En kommunal organisering som sikrer felles forståelse og innsats gjennom 
tverrfaglig og tverrsektoriell involvering og medvirkning fra barn og unge. 

 Muligheter for lokale tilpasninger i organiseringen og forvaltningen av 

Fritidskortet i tråd med lokale behov i kommunen, frivilligheten og 
lokalsamfunnet. 

 Forvaltning og driftsrammer som gir rom for å arbeide både strategisk 
med inkludering av barn og unge gjennom Fritidskortet og praktisk for å 
føre dem inn i ordningen. 

 Aktivitetskriterier som gir mulighet til å bruke Fritidskortet til deltakelse i 
fritidsaktiviteter som oppleves som relevante og trygge for målgruppen, 

spesielt for ungdom som ikke finner seg til rette i tradisjonell organisert 
aktivitet. 

https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2976757/Rapport_1_22_Fritidskortordningen_Del2.pdf
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 Tildelingsløsninger for Fritidskortet som ivaretar hensyn til 
brukervennlighet, datasikkerhet og personvern, men også behov i 

kommuner og frivilligheten. 
 Bred og mangfoldig markedsføring av ordningen, både gjennom medier, i 

byrom og ved oppsøkende aktivitet i skolen og på andre arenaer for barn 

og unge, og bruk av fritidsveiledere og aktivitetsguider for å føre barn og 
unge inn i aktivitet. 

 At det legges til rette for tverrfaglig samarbeid med instanser som NAV 
(herunder også flyktningtjenesten), barne- og familievern, helsestasjoner 
og lignende for å gi veiledning i bruk av Fritidskortet til familier i en 

vanskeligstilt situasjon og familier med minoritetsbakgrunn. 
 At det legges til rette for dialog og samarbeid med lag, foreninger og 

andre aktører som tilbyr fritidsaktiviteter, for å utvikle et godt fritidstilbud 
for barn og unge og føre dem inn i aktiviteter gjennom Fritidskortet. 

 At løsninger for tildeling av Fritidskortet må innrettes på en måte som ikke 
innebærer merarbeid og ekstra administrasjon for de som arbeider i lag, 
foreninger eller andre organisasjoner som tilbyr organiserte 

fritidsaktiviteter. 
 At Fritidskortet komplementeres av ordninger for de som har behov for 

ekstra støtte til å dekke deltakeravgifter, for eksempel som følge av en 
særskilt vanskelig familieøkonomi. 

 At eksisterende tiltak i kommunene ses i sammenheng med Fritidskortet, 

eller i det minste bidrar til å støtte opp om målsettingene, for eksempel 
gjennom å styrke rammevilkårene i frivilligheten. 

 
Når det gjelder effekt, er det ikke helt entydige resultater. Noen steder ser det ut 
til at ordningen kan ha hatt en positiv innvirkning på deltakelsen, mens andre 

steder ser man ikke noen forskjell mellom forsøkskommunene og de kommunene 
som ikke har ordningen hva gjelder barns deltagelse på fritidsarenaene. 

 
Søkt om tilskuddsmidler 
Ås kommune har søkt og fått midler til å styrke inkluderingen av barn og unge 

for perioden 2022 t.o.m. 2024 på henholdsvis kr. 360 000, kr. 168 000 og kr. 
447 000. 

 
Ved å søke på nasjonale tilskuddsordninger har Ås kommune over flere år kunnet 
tilby alle barn og unge rimelige aktiviteter i ferier, gratis kino og subsidierte 

turer. Disse tilbudene har vært populære og godt besøkt. Dette er i 
utgangspunktet tenkt brukt på universelle tilbud som tilbys alle og hvor det 

allerede er et samarbeid internt i kommunen og med lag og foreninger om å 
fullfinansiere plasser til barn som kommer fra familier som strever økonomisk. I 
tillegg er blant annet tilbudene fra Kulturskolen noe subsidiert, dette i henhold til 

politisk vedtak. 
 

Aktivitetskort fra private aktører 
Det finnes private aktører som tilbyr kommuner gode tekniske løsninger på 
aktivitetskort, samt at man får gratis billetter og rabaterte priser på fornøyelser 

og kultur i nærområdet og rundt i Norge. Opplevelseskortet Join er en stor aktør 
på feltet, og det er bl.a innhentet kostnadsoverslag herfra. Å inngå en avtale 

med Join koster kommunen for 2022 kr. 71 172. Dette inkluderer tilgang på app, 
serviceatale, drift og support og utvikling. Appen inkluderer rabaterte priser og 

gratisbilletter til fornøyelsesparker med mer i Norge og i nærområdet for et barn 
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og rabatert billett til ledsager. Ordningen krever at kommunen oppretter egne 
administratorer som sørger for at systemet hele tiden er oppdatert på de lokale 

forholdene i kommunen. 
 
Tilleggskostnadene til kommunen ved en slik løsning vil være å bruke egne 

ressurser på å være administratorer til å vedlikeholde kontakter og tilbud, samt å 
kjøpe plasser/lisenser/kontingenter av lokale lag, foreninger og næringsliv.  

 
Kontakt med nabokommunene 
Av våre nabokommuner er det Frogn som i dag som har Aktivitetskort. De har 

søkt og fått midler av Bufdir til dette formålet. De har løst Aktivitetskortet ved at 
kultursektoren har fått i ansvar å inngå avtaler med lokale organisasjoner og 

næringsliv om kjøp av billetter, lisenser og lignende. De har hatt fokus på at 
fritidstilbudene som gis skal skje i nærmiljøet, fordi kommunen ønsker å skape et 

inkluderende lokalsamfunn. Videre at barna kan få ha med seg en venn eller et 
familiemedlem gratis. Ved kinobilletter dekkes det også popcorn ol. Det er Nav 
og barneverntjenesten som har ansvar for å identifisere familier som skal 

omfattes av ordningen. Frogn mente at det ikke vil være hensiktsmessig å inngå 
samarbeid om Aktivitetskort, fordi opplevelsene bør bygge på lokalsamfunnets 

ressurser.   
 
Lokale rammer 

Målet med å innføre aktivtetskort i Ås kommune er at den skal øke barn og 
unges deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter. For å oppnå dette er reell 

brukermedvirkning sentralt, tilbudene som gis må treffe på det som er barn og 
unges ønsker og behov. Arenaer for å fange opp hvem som trenger et tilbud og 
innhente innspill til hva de trenger vil for eksempel være Ungdomsrådet, skolene 

og skolehelsetilbudet, samt ungdomshusene.   
 

Ås kommune sin erfaring er at barn og unges manglende deltagelse kan handle 
om flere forhold. Eksempler på dette kan være dårlig økonomi, 
forelderens/foreldrenes manglende kapasitet til å klare å følge barn til/fra 

aktiviteter og barnets fysiske eller psykiske helse. Barns manglende deltagelse i 
fritidsaktiviteter er således mer sammensatt enn kun økonomi. 

Samhandlingsmodellen BTI er et viktig verktøy for å raskere kunne identifisere 
barn og familier som av ulike grunner ikke kan delta på fritidsarenaen og sette 
på de riktige hjelperne ut fra familiens behov.  

 
 

Vurdering: 
Å etablere Aktivitetskort vil medføre kostnader. Det finnes private aktører som 
tilbyr kommuner gode tekniske løsninger for Aktivitetskort, samt at man får 

gratis billetter og rabaterte priser på fornøyelser og kultur i nærområdet og rundt 
i Norge. Dette har likevel en kostnadsside som det i dag ikke er økonomiske 

rammer til å dekke, uten at det går ut over det grunnleggende tjenestetilbudet 
kommunen gir. Det vises her til at man må utvikle en teknisk løsning som til 
enhver tid er oppdatert, er tilgjengelig for målgruppen og ivaretar personvernet. 

Videre at det hviler en kostnadsside på det å skulle skape og organisere et 
Aktivitetskort, samt det å kjøpe tjenester av lag, foreninger og næringsliv. 
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Forslag til løsning: 
 

Kommunen har gjennom BTI-prosjektet forsterker samarbeidet og 
samhandlingen innad i kommunen. Målet med prosjektet BTI er å øke kommunes 
kompetanse til å identifisere barn og unge som trenger bistand og sørge for at de 

får hjelp ut ifra sine behov så tidlig som mulig. For å bidra til barn og unge i 
lavinntektsfamilier får en meningsfull fritid har Nav og barneverntjenesten en 

nøkkelrolle for å fange opp disse og sørge for å koble på andre relevante 
samarbeidspartnere i kommunen, som enhet for Kultur, Idrett og frivillighet.  
 

Tilskuddsmidlene fra Bufdir kan brukes fleksibelt til både fritidsaktiviteter og 
sommerferieaktiviteter. Det foreslås at kommunen bruker deler av 

søknadsmidlene fra Bufdir til å opprette en «fritidskasse" på kr 50 000 pr år, som 
skal gå til kontingenter, lisenser og dekning av nødvendig utstyr til barn og unge 

som fanges opp i den daglige kontakten kommunen og lag og foreninger har 
med barn og unge.  
 

Ås kommune har allerede etablerte samarbeidsarenaer gjennom Ås kulturforum 
og Ås idrettsråd. Disse arenaene ønsker man å bygge videre på for å kartlegge 

organisasjonenes tilbud og behov for midler for å kunne være et fritidstilbud med 
lave deltagerkostnader.  
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Videreutvikling av samhandling mellom kommunale tjenester etter BTI-modellen 
og etablering av Fritidskassen vil kunne løses innenfor eksisterende rammer.  
 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 
Alternativer: 

Kjøpe Aktivitetskort fra en ekstern leverandør 
 

Denne løsningen vil ha totalt sett ha en større kostnadsside, fordi man får årlige 
faste utgifter knyttet til det digitale verktøyet. I tillegg kommer omdisponering 
og opplæring av ansatte for å tilpasse ordningen til lokale forhold, opplæring og 

tidsbruk til administratorrollen. Videre må kommunen betale for lisenser, 
kontingenter og utstyr til lokale aktører og næringsliv. Dette vil være kostnader 

utover det som kan dekks av en Fritidskasse.  
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler ikke at Ås kommune på nåværende tidspunkt 

oppretter Aktivitetskort. Dette begrunnes med kostnadssiden det vil medføre for 
kommunen. 
 

For å sikre barn og unge i lavinntektsfamilier opplevelser og deltagelse i 
fritidsaktiviteter vurderes det som en hensiktsmessig løsning å videreutvikle 

ansattes ferdigheter til å oppdage hvem disse barna er, for deretter å bistå med 
å få dem inn i relevante aktiviteter. Dette arbeidet er godt i gang gjennom BTI-

prosjektet som ble igangsatt i 2020. Å bruke deler av tilskuddet fra Bufdir til å 
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opprette en fritidskasse vil sikre at man kan dekke de reelle kostnadene knyttet 
til deltagelse i ulike aktiviteter. Ås kommune skal være et inkluderende 

oppvekstfelleskap. Å legge til rette for at barn og unge kan være i aktivitet i 
nærmiljøet, sammen med jevnaldrende, vil kunne ha en overføringsverdi til 
andre arenaer barn og unge befinner seg og gi opplevelsen av mestring og 

tilhørighet.  
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

 
 


