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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar administrasjonens prioritering av innkomne søknader, og ber
om at administrasjonen sender søknadene til Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet innen fristen 01.14. 2014.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Rundskriv Q-41/2013
Veileder til Q-41/2013
Oversikt over søknader med administrativ prioritering legges fram i
møtet den 13.02.2014

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter nasjonal tilskuddsordning
mot barnefattigdom. Formålet er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer
blant barn og ungdom. Kommunene kan søke om tilskudd til tiltak som:
a) Bidrar til deltakelse og medvirkning for målgruppen i kultur- og fritidsaktiviteter.
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan
delta i ferieaktiviteter
c) Bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer.
Følgende prioriteres i 2014:
-

Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
Tiltaksutvikling som skjer i samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende
tjenester

Det skal foretas en administrativ og politisk vurdering av søknadene før oversendelse
innen sentral søknadsfrist som er 01.03.2014. Dette er årsaken til at saken
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ettersendes siden kommunal søknadsfrist har vært satt til 03.02.2014 men det er
valgt å motta og vurdere søknader helt fram mot formannskapsmøte den
13.02.2014.
Offentlige og private instanser, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke
om midler. På landsbasis skal det fordeles 96 millioner kroner.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Eidsberg kommune har levekårsutfordringer blant annet i følge
folkehelsebarometeret og det er stort press på familiesenterets ulike tjenester til barn
og unge. Det har i flere år vært fordelt noe kommunal støtte til utvalgte familier for at
disse barna skal kunne delta på ferieaktiviteter. Det gis også tilbud om noe
kommunalt feriearbeid til et utvalg ungdommer for å sikre meningsfull aktivitet og
struktur. Eidsberg har rikt mangfold av lag og foreninger, et variert privat næringsliv
og kommunen satser på ulike tilbud til barn og unge blant annet innenfor kultur og
idrettssektoren. Samspill mellom disse aktørene treffer perfekt i forhold til
forutsetning og føringer som er gitt for ordningen.
Ordningen fra Bufdir hvor det kan søkes om bidrag fra de avsatte midlene på til
sammen 96 millioner kroner har vært bekjentgjort på kommunens nettsider og i
administrasjonen jobbes det med minst en søknad som vil bli lagt frem for politisk
prioritering og behandling.
Tilskuddsåret regnes fra 01.03.2014 til 01.03.2015. Det skal opprettes eget
kostnadssted for tilskuddet og det er krav til å benytte rapport- og regnskapsskjema
fra Bufdir. Kommunen er ansvarlig for å påse at de som mottar tilskudd leverer
nødvendig dokumentasjon innen frist. Tilskudd skal brukes i tråd med søknad,
gjeldende rundskriv og eventuelle merknader i tildelingsbrev fra direktoratet. Hvis
dette ikke følges kan det kreves tilbakebetaling. Det skal rapporteres på bruk av
midler innen utløp av tilskuddsåret og det er anledning til å søke overføring av midler
til nytt tilskuddsår med søknadsfrist 31.01.2015.

KONKLUSJON:
Rådmannen anbefaler at Eidsberg kommune med våre kjente utfordringer støtter de
søknader som måtte komme innen fristen og som oppfyller de forutsetninger som
ligger til grunn for ordningen. Dette vil være med å skape ulik og ny aktivitet i
kommunen for en målgruppe som sårt trenger gode tilbud og opplevelser. Dette er
sentralt avsatte midler som ikke krever kommunal egenandel, men hvor det naturlig
nok er krav til dokumentasjon. Den kreativitet og oppfinnsomhet som vi regner med
at kommer til uttrykk i søknadene fortjener å bli presentert for Bufdir og
forhåpentligvis komme i betraktning og i noen grad bli tilgodesett med midler.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Skriv m/vedlegg fra KS datert 29.01.14

Kommunesektorens Organisasjon (KS) skal avholde kommunalpolitisk toppmøte
01.04.14 og planlegger å overbringe en felles henstilling fra kommunene og
fylkeskommunene til Stortinget om å grunnlovsfeste det lokale folkestyret i løpet av
Grunnlovens jubileumsår. Forslag til uttalelse vedligger.
Som det fremgår av vedlagte notat, punkt 2, har Stortinget avslått forslag endringer i
Grunnloven om grunnlovsvern av det kommunale selvstyret i 1998, 1999, 2003 og
2007. Ved behandlingen i 2007 uttalte en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite
at «Det lokale selvstyret er en av grunnsteinene i et levende og aktivt demokrati»,
men daværende forslag likevel ikke vedtatt.
De tidligere forslagene innebar grunnlovsvern av det kommunale selvstyret, dvs en
begrensning av Stortingets lovgivningskompetanse m.v. utover hva som gjelder i
dag, bl.a. saker av lokal karakter.
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Det foreligger nå et forslag som ikke innebærer et grunnlovsvern av det lokale
selvstyret, men at retten til frie lokale valg gis et grunnlovsmessig vern.
Forslaget innebærer ingen begrensning det hensiktsmessighetsskjønn som
Stortinget har i dag med det unntak at retten til frie lokale valg ikke kan avskaffes ved
lov. Stortinget skal som før ha samme lovgivningskompetanse som nå, kunne treffe
beslutninger om kommunens oppgaver og kompetanse, geografisk inndeling og
hvilke forvaltningsnivåer Norge skal ha. Imidlertid medfører forslaget at det skal være
minst ett lokalt nivå siden innbyggerne gis rett til frie lokale valg.
Forslaget vil bringe norsk rett i samsvar med de traktatmessige forpliktelser Norge
har påtatt seg etter Charteret om lokalt selvstyre av 15.10.85 nr. 2 og mer i samsvar
med gjeldende rett i øvrige europeiske land. Av 26 europeiske land er Norge alene
om å ikke ha med en slik bestemmelse i Grunnloven.
Kommuner er i dag omtalt to steder i Grunnloven: Om dokumentinnsyn og
møteoffentlighet. Det forutsettes da at en kommune finnes og KS mener at det er
naturlig at det tas inn en bestemmelse i Grunnloven om at det er folket i lokale valg
som skal «styre kommunene».
KS kan tiltre det foreliggende forslaget med følgende begrunnelse:
•
•
•
•

Ønske om å få avsluttet debatten om grunnlovfesting
Viktigheten at retten til frie lokale valg gis et grunnlovsmessig vern, noe som ikke
er egnet for prøving og kontroll av domstolene
Norsk rett bringes i samsvar med de traktatmessige forpliktelsene Norge har
påtatt seg, også med øvrige europeiske lands rett
Stortingets hensiktsmessighetsskjønn ivaretas

RÅDMANNENS MERKNADER:
For at administrasjonen skal kunne ha en begrunnet mening om hva tidligere og
nåværende forslag innebærer, kreves det mye arbeid i en stor og komplisert sak som
har pågått over mange år. For at kommunestyret skal kunne uttale seg innen fristen
01.04.14 til KS, viser administrasjonen i denne saken til KS’s utredning og vurdering.
Administrasjonen anser også at saken er av ren politisk karakter og vil derfor ikke
fremme forslag til innstilling.

