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Hva er BUA?
BUA er en nasjonal forening som
jobber for at barn og unge skal få
mulighet til å prøve flere og mer
varierte aktiviteter.

BUAs historie
2014: Sosiale entreprenører etablerte foreningen Aktivitet og Utstyr for å finne ut hva som
skulle til for å styrke og synliggjøre utstyrsordninger.
– Etablert med støtte fra Gjensidigestiftelsen og NAV.
– Utviklet verktøy og tjenester for å gjøre utlån av utstyr enkelt, effektivt og synlig.
2015: Foreningen skiftet navn til BUA.
2019: BUA-nettverket består av 90 utlånsordninger i 75 kommuner. 66 utlånsordninger er i
drift og 22 skal åpne i løpet av 2019.

Temaplan for bekjempelse av fattigdom
2017-2020
Kommunestyret i Asker 14.11.2017:
1. Temaplanen for bekjempelse av fattigdom 2017-2020 slik den fremkommer i vedlegg 1,
legges til grunn for det videre arbeidet. Kommunen skal legge særlig vekt på følgende
strategier:
- Styrket foreldrekompetansen og de grunnleggende ferdighetene.
- Styrke det psykososiale miljøet i barnehage, skole og SFO.
- Styrke språkopplæringen til personer med spesielle behov.
- Styrke individets muligheter for deltagelse i fritidsaktiviteter.
- Styrke de universelle tiltakene som rettes mot barn, unge og familien.
2. Nye tiltak som krever finansiering innarbeides i kommunens handlingsprogram.
3. Rådmannen rapporterer på gjennomføringen av temaplanen i tråd med kommunens
årshjul og rapporteringssystem

Handlingsprogrammet 2018
Aktivitetskort/aktivitetskalender
«Det avsettes årlig 2 mill. kroner til aktivitetskortet til barn og unge mellom 616 år. Aktivitetene formidles via en nettbasert aktivitetskalender, kalt Aktiv i
Asker. Låneordning for idrettsutstyr etableres etter BUA-modellen, i samarbeid
med idretten og frivilligsentralene.»
Avtale mellom Asker idrettsråd og Asker kommune vedr BUA påbegynt.

Finansiering
Asker idrettsråd og frivillighetskoordinator i kommunen tok «ballen», søkte og
mottok i 2017 kr. 630 000 fra Gjensidigestiftelsen til opprettelse av to BUA
utlånssentraler i Asker.
Når

Drift

Investering

Gjensidigestiftelsen / Asker idrettsråd

Des 2017

HP Asker kommune / 100 000 per BUA per år

2018

HP Asker kommune / KIF plan midler

2018

175 000

BUFDIR / Asker idrettsråd

2018

400 000

Gjensidigestiftelsen / Asker idrettsråd BUA Borgen

2018

450 000

Sparebankstiftelsen / Asker idrettsråd BUA Aktiv

2018

140 000

BUFDIR / Asker idrettsråd BUA Asker og BAU Aktiv

2019

400 000

HP Asker kommune /100 000 per BUA per år

2019

Totalt 2017-2019

630 000
133 000

200 000
333 000

2 165 000

Organisering av BUA i Asker
Når

Hvor

Drift

Ansvar/
koordinering

BUA Heggedal

Mars 2018

Heggedal skole
Underetasjen på
skolen

Unge
arbeidstakere,
ansatt av Asker
idrettsråd

Asker
idrettsråd/Frivillige

BUA Holmen

Oktober
2018

Holmen idrettspark
modulbygg (brakke)

Unge
arbeidstakere,
ansatt av Holmen
IF

Holmen IF/Frivillige

BUA Borgen

Høst/Vinter
2019

Felles workshop:
Borgen ungdomsskole

BUA Aktiv

2019

Asker, Røyken og
Hurum

Mobilt BUA som initierer
samarbeid om aktivitet
og arrangement og tar
med gratis utlån av
utstyr til disse

Asker idrettsråd

Erfaringer - utlån


Ingen sosioøkonomiske forskjeller. Alle låner!
(Barnefamilier, ungdommer, skoler, barnehager,
eldre, tilreisende)



Vinter - Mest utlån av «melk og brød» varer som
ski og skøyter
Sommer - Mest utlån av turutstyr, SUP brett,
utendørs leker





Wow-effekt utstyret som sykkelvogn,
handicaputstyr, BMX sykler, SUP brett,
longboards og annet gjør BUA ATTRAKTIV

Utlån mai 2018 - april 2019 Heggedal






367 brukere
141 nye brukere siste
tre mnd
645 utlån siste 3 mnd
Mange skoler
(registreres som én
bruker)

Erfaringer - organisering
>

Utvikling og drifting av BUA Asker krever mye mer enn antatt.

>

Skilting/synliggjøring av BUA. Begrensninger på kommunale formålsbygg.

>

Potensial for å nå flere ved en tettere kopling av BUA, Aktivitetskalender og
aktivitetsapp (AiA). Disse må sees på helhetlig i sammenheng med politisk
sak om aktivitetskortet.

Ansvar
Utlån av sport- og fritidsutstyr innbefatter et stort ansvar for drift, sikkerhet og
personvern. Ansvar og arbeidsoppgaver som ikke kan overlates til frivillige












Oppfølging av at retningslinjer for utlån, vedlikehold, behandling av personopplysninger og etikk blir fulgt.
Oppfølging og opplæring av ansatte og frivillige i tjeneste for BUAordningen i henhold til "Manual for opplæring av
ansatte og frivillige".
Innkjøp, fremskaffelse og vedlikehold av sport- og fritidsutstyr.
Utarbeide timelister/bemanningsplaner og følge opp at disse blir fulgt.
Gjennomføring av internkontroll med henblikk på sikring og behandling av personopplysninger.
Orden og ryddighet
Sikre oppfølging og ivaretakelse av BUAordningen-konseptet i hht. Avtalen med foreningen BUA.
Kontroll og oversikt over kostnader til innkjøp og vedlikehold av sport- og fritidsutstyr samt personalkostnader og
øvrige utgifter til driften.
Skrive søknader om tilskudd og rapportere
Gjennomføre informasjonsmøter og etablere samarbeid med f.eks. skoler, fritidsklubber, friluftslivsorganisasjoner m.f.
Markedsføre BUA ved å delta med stand på ulike arrangement som f.eks markedsdager, aktivitetsdager ol.

Andre måter å organisere BUA på


Eksempler fra andre BUA ordninger, med delvis
kommunalt organisering. Stillingsprosenten
varierer fra 20 – 100 %

Kommunen
 Egne «hus»
 Samdrift skoler, innbyggertorg,





Andre frivillige organisasjoner
Kombinasjon av kommunen og
frivillighet
Samarbeid med NAV
 Arbeidstrening
 Varig tilrettelagt arbeid

Enkelte er i tillegg arbeidsledere og har ansvar
for personer som får arbeidspraksis i BUA. Både
som varig tilrettelagt arbeid og midlertidig
praksisplass.










BUA Lier
BUA Rana
BUA Levanger
BUA Steinkjer
BUA Verdal
BUA Vinstra
BUA Øyer
BUA
Lillehammer
BUA Nittedal






BUA Sør-Odal
BUA
Kongsvinger
BUA Sagene
BUA Oppegård

Veien videre
>

Harmonisering Asker, Røyken og Hurum
– 3 BUAer i Asker
– 1 utlånssentral i Røyken
– 2 BUAer under etablering i Hurum

>

Evaluering av dagens organisering og drift
– Bærekraftig organisering – ansvar, utvikling og åpningstider…
– Hvordan synliggjøre BUA slik at den blir et virkemiddel som planlagt i politisk sak;
skilting, markedsføring via sosiale medier, skoler, idrettslag, mv

Veien videre

>

Hvilke ambisjoner har kommunen for BUA?
Hvordan kan BUA være med å innfri FNs bærekraftsmål?
Hva skal til for å synliggjøre og markedsføre BUA mest mulig (dvs. også
på skoler)?
Hvordan skal BUA organiseres og driftes fremover?
Harmonisering Asker – Røyken – Hurum

>

Sak om harmonisering og videreutvikling av BUA i nye Asker?

>
>
>
>

