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Søknad om støtte av Bolystfondet til finansiering av Sommerarbeid for
ungdom
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Formannskapet gir med dette tilsagn om inntil kr. 61.000,- i støtte av bolystfondet til
toppfinansiering av prosjektet Sommerarbeid for ungdom.

Bakgrunn
Prosjektet Sommerarbeid for ungdom søker pr epost datert 04.05.2021 om kr. 61.000,- i støtte
av Inderøy kommunes Bolystfond. Støtte skal brukes til toppfinansiering av sommerarbeidsprosjektet.
Sommerarbeidsprosjektet har i år opplevd større søknad til prosjektet enn noen gang, med 150
søknader fra ungdom i alderen 14 -18. I tillegg er prosjektet bedt om å gi et tilbud om arbeid til
ungdommer med spesielle behov.
76 søkere tilhører den yngste aldersgruppen (14 år i 2021) med lavest lønn.
Tilbudet til den enkelte ungdom er på 20 timer arbeid fordelt på 4 ukedager i uke 25, 26 og 32.
Ungdommene deles inn i grupper på 4-6 ungdommer med en arbeidsleder for hver gruppe.
Arbeidslederne rekrutteres fra Lions, idrettslagene, VIDU og næringslivet.
Det er satt av kr. 300.000,- på kommunens budsjett for 2021. Dette beløpet er nok til å dekke
lønn og arbeidsledelse til ca. 120 ungdommer. Økonomiske anslag, basert på søkermassen, viser
et behov for kr. 361.000,- til lønn og arbeidsledelse.
Alternative løsninger:
1. Redusere antallet søkere ved å gi tilbud om arbeid til bare halvparten av søkerne i den
yngste gruppen.

2. Redusere antallet arbeidstimer, som tilbys den enkelte arbeidstaker fra 20 timer til 17
timer.
3. Gi tilsagn om kr. 61.000,- i støtte av Bolystfondet.

Vurdering
Arbeidsgruppen for Bolystfondet har hatt søknaden til behandling, og har konkludert med at dette er
et viktig prosjekt som bør støttes av Bolystfondet som omsøkt. Arbeidsgruppens beslutning er
understøttet av at dette er et utviklingsprosjekt for ungdom med stor grad av frivillig innsats fra lag
og foreninger. Arbeidsgruppen anser ikke prosjektet som en ordinær kommunal oppgave, jf.
opplistingen av tiltak i Bolystfondets retningslinjer som ikke kan motta støtte.
Arbeidsgruppen er også opptatt av at antallet arbeidstimer som tilbys ungdommene allerede er
skåret til beinet og at det vil oppfattes som stigmatiserende å redusere antall søkere ved f.eks. og
ikke gi tilbud om arbeid til halvparten av den yngste gruppen.
Etter et år med corona er det også ønskelig å gi flest mulig tilbud om en jobb, da det er et langt
lavere tilbud om sommerjobber enn vanlig.
Konklusjon
Se Kommunedirektørens forslag til vedtak.
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