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Innspill til ny folkehelsemelding 2019
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Gi alle barn og unge tilgang på en utstyrsordning
Utstyrsordninger hvor barn og unge kan låne sport- og aktivitetsutstyr er et effektivt
virkemiddel for å utjevne sosiale helseforskjeller. Derfor bør alle barn og unge ha tilgang til
en utstyrsordning med utstyr av god kvalitet, som er tilgjengelig og som ivaretar barns
sikkerhet og personvern på en god måte.
Fafo-rapport 201 8:04 «Fra deltakelse til mestring» omtaler utstyrsordninger på denne
måten:
«utstyrsordninger er en viktig infrastruktur for at alle barn og unge skal kunne delta i ulike
former for aktivitet»
Rapporten fremhever følgende viktige suksesskriterier:
•
•
•

Kvaliteten på utstyret er bra, relevant og etterspurt av målgruppene og andre
innbyggere i kommunen.
Ordningen er allment kjent og brukt av et bredt spekter av innbyggerne i kommunen.
Det er etablert samarbeid mellom skole, barnehage eller andre som kan bidra til at
alle barn og unge får tilgang til utstyr ved turer og arrangementer.

Det finnes i dag utstyrsordninger i mange kommuner, men det finnes ingen krav om kvalitet,
tilgjengelighet, barns sikkerhet og personvern. Det er opp til den enkelte kommune hvordan
og på hvilken måte de praktiserer utlån. Vår erfaring fra samarbeid med 64 utlånsordninger i
55 kommuner viser at drift er en utfordring for svært mange utstyrsordninger. Mangel på
stabile rammebetingelser for drift gjør det vanskelig for utlånsordningene å sikre at utstyret er
av god kvalitet, er tilgjengelig og at barns sikkerhet og personvern blir ivaretatt ved utlån av
utstyr. Dette bør det gjøres noe med. Vårt innspill til tiltak i den nye folkehelsemeldingen er
som følger:
1. Gi alle barn og unge tilgang på en utstyrsordning med utstyr av god kvalitet, som er
tilgjengelig og som ivaretar barns sikkerhet og personvern på en god måte.
2. Utarbeide en helhetlig plan for utstyrssentraler/utstyrsordninger og utlånsvirksomhet
gjennom disse.
3. Kartlegging av utstyrsordninger. Hvor finnes de og hvordan fungerer de.
4. Innfør retningslinjer for kvalitet, tilgjengelighet, barns sikkerhet og personvern
5. Sett mål for utlån i hvilken grad utstyrsordningen bidrar til aktivitet.
6. øremerkede midler for etablering og drift av utstyrsordninger hvor kommuner kan
søke gjennom en nasjonal tilskuddsordning ev. som en del av «Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom».
7. Unngå stigmatisering. Bytt navn på «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom»
Navnet stigmatiserer utstyrsordninger, noe som er unødvendig og virker mot sin
hensikt.
—

BUA
Venn

Monica Vogt
Daglig leder
BUA
Mobil: 977 49 460
E-post: monica@bua.io
www.bua.io
org.nr: 913099834

Om BUA: BUA er en nasjonal forening etablert i 2014. Vi skal bidra til inkludering og økt deltakelse i
helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Dette gjør vi ved å
styrke og synliggjøre utlånsordninger, utstyrssentraler og utstyrsbanker som låner ut sports- og
fritidsutstyr til barn og unge. Vi har utviklet verktøy og tjenester som bidrar til enkel, trygg og effektiv
utlånsvirksomhet. Per september 2018 består BUA-nettverket av 64 utlånsordninger i 55 kommuner.

