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BEGRENSET ADGANG: Gratis bading i AdO Arena er et av tilbudene til mottakerne av kommunens aktivitetskort, som gis til familier med dårlig råd. Men bassenget vil kun ha 25 kortmottakere inne

AKTIVITETSKORT e Maks 25 barn som har fått kommunens aktivitetskort for fattige familier får til enhver
tid være inne i AdO Arena. – Stigmatiserende ordning,
mener opposisjonen.

Setter «fattigtak»
i svømmehallen
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nens beregninger tilsier at antall
barn og ungdommer som kan
benytte seg av kortet er i underkant av 3000.

I høst startet Bergen kommune
opp en prøveordning med kommunale aktivitetskort. Dette er
et kort for barn og unge mellom
1 og 17 år i familier som mottar
sosiale ytelser, i tillegg til flyktningbarn.
Gjennom kortet får barna
tilgang til 16 forskjellige aktiviteter og opplevelser i Bergen. Da
diskusjonen rundt kortet startet,
var et av forslagene at alle barn
og unge skulle få tilbud om aktivitetskort, og så skulle kommunen fylle på kortet for dem som
kunne dokumentere et behov
for økonomisk hjelp.
Prøveordningen man landet
på er at kun de barna som hører
til i familier som mottar sosiale
ytelser skal få kortet. Kommu-

– Stigmatiserende
Daglig leder Marcos Amano ved
Robin Hood-huset mener en
ordning som omfattet alle barn
ville vært bedre.
– Det ville sikret at det ikke
var synlig for andre at den enkelte fikk tilskudd til aktiviteter.
Vi skulle helst sett at alle familier fikk tilbud om kortet, og de
som faller inn i kategorien fikk
det betalt av kommunen.
SVs gruppeleder Mikkel Grüner er enig.
– Mye av meningen med
dette faller bort slik byrådet
har lagt opp nå. Det er ikke en
universell ordning, og det kan
virke stigmatiserende på dem
som bruker kort. Da virker det
mot sin hensikt.
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FRYKTER MOBBING: Daglig leder Marcus Amano i Robin Hood-huset tror den eksisterende ordningen med
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aktivitetskort kan føre til mobbing og at mottakerne føler seg mindreverdige.

gumentene med hvorfor Ado
mener de ikke kan ha flere enn
25 inne til enhver tid.
– Men jeg klarer ikke se for
meg at alle de som er i denne
kategorien, ikke kan svømme.
Jeg vil også tro at AdO Arena
risikerer å få betalende gjester
som ikke kan svømme heller.
Men dette illustrerer litt av problemet med et slikt kort. Du kan
være det «fattige barnet» nummer 26 som ikke får komme inn,
når du står der i inngangen med
kompisen din som har penger.
Dette er et eksempel på alle de
situasjonene som kan oppstå,
som kanskje fremstår bagatellmessig, men som kan føre
til mobbing og at folk føler seg
mindreverdige.
Grüner mener dette illustrerer hvorfor slike «veldedighetsløsninger» ikke fungerer.
– Det vil være ganske trist å
være nummer 26 og bli avvist
i døren. At dette bare gjøres
tilgjengelig for en liten del av
denne gruppen, viser hvor lite
treffsikker denne ordningen er.

på en gang.
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Her tror kommunen
at man har laget en
treffsikker ordning,
men det kan fort
vise seg at det er så
skambelagt å bruke
dette kortet at
mange velger det
bort.
Mikkel Grüner (SV)

Lederen for helse- og sosialkomiteen i bystyret mener
dette pilotprosjektet fortest
mulig må snus mot en ordning
med et kort for alle, som kommunen kan fylle på for dem
som kvalifiserer for det.
– Her tror kommunen at
man har laget en treffsikker
ordning, men det kan fort vise

seg at det er så skambelagt å
bruke dette kortet at mange
velger det bort.

Begrenset adgang
29. september kom det ut
oppdatert informasjon om tilgangen på AdO Arena på hjemmesidene til aktivitetskortet.
«På grunn av hensyn til
sikkerhet, vil det bli satt en
begrensning på at maks 25
brukere av aktivitetskortet
er i svømmehallen til ADO
samtidig. Dette blir gjort for å
sikre tryggheten til hver enkelt
besøkende – og for at alle skal
få en best mulig opplevelse av
besøket sitt», står det.
– Trist å være nummer 26
I tillegg ble det slått fast at brukere med aktivitetskort kun kan
oppholde seg i svømmehallen
maks to timer for hvert besøk.
Amano er kjent med ar-

– Splittende
BT skrev fredag om bystyrerepresentant Natacha Vallebona
(Ap) som stemte imot byrådets
egen fattigdomsplan, blant
annet fordi hun mener ordningen med aktivitetskort er stigmatiserende.
Også opposisjonen på høyresiden er kritisk til ordningen,
slik den er blitt.
– Slik som kortet nå er tenkt,

splitter det mer enn det integrerer. Det er ikke bra, og følger ikke
intensjonen i bystyrevedtaket.
Kortet bør utdeles og være attraktivt for alle barn og unge, og
ingen skal kunne se om det er
kommune eller foreldre som har
fylt det opp, sier Jana Midelfart
Hoff, fraksjonsleder for Høyre i
komité for helse og sosial.
Silje Hjemdal (Frp) tok opp
dette spørsmålet i komitémøte
tidligere i høst.
– Vi er ikke imot kortet, men
slik ordningen er blitt, strider
den mot vedtaket som ble gjort

i bystyret. Da var man veldig
opptatt av at dette ikke skulle bli
stigmatiserende. Nå kan det fort
oppfattes som flaut for barn som
bruker et slikt kort, sier hun.
Hun mener kommunen
burde se til fylkeskommunens
ungdomskort, som har lignende
formål.
– Det fungerer som et rabattkort som man kan fylle på, på
samme måte som et busskort.
Da kan ingen se om det er Nav
eller bestefar som har fylt opp
kortet.

FAKTA
Aktivitetskortet
n Aktivitetskortet er for
barn og unge i alderen 0–17
år fra familier som mottar sosiale ytelser i tillegg
til flyktningbarn, og gir
brukeren gratis adgang
til en rekke aktiviteter og
opplevelser i Bergen.
n Barn og unge fra familier
som mottar sosiale ytelser
og flyktningbarn er målgruppe for aktivitetskortet.
Kortene distribueres gjennom Nav og Introduksjonssenteret for flyktninger.
n Alle kortbrukere kan hente
ut inntil to billetter per kort
per aktivitet. For gruppen
barn vil kortet gi adgang

for ett barn og én foresatt,
mens det for ungdommer vil
gi mulighet til å ta med én
venn eller foresatt.
n Følgende 16 leverandører
vil bidra til innholdet i aktivitetskortet: VilVite, Bergen
kino, Akvariet i Bergen, Den
Nationale Scene, Bergen
Filharmoniske Orkester,
AdO Arena, Fyllingsdalen
teater, Fløibanen, Bergen
internasjonale kultursenter,
Bergen kulturskole, Barnas
kulturhus, Kode, Bergen turlag og Bergen Bymuseum,
Museum Vest/Fiskerimuseet
og Brann fotballklubb.
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– For dyrt å gi kort til alle
Byråd Julie Andersland
sier at det skal gjøres en
grundig evaluering av aktivitetskortet i 2017.
Hun svarer slik på spørsmål fra
BT om hvorfor kortet ikke er
gjort tilgjengelig for alle:
«Da vi utarbeidet ordningen
vurderte vi først et kort som alle
barn og unge kunne få. Da vi
gikk grundigere inn i dette, ble
det klart at det ville bli så kostbart å administrere at vinningen
gikk opp i spinningen. Vi vil at
mest mulig av pengene skal gå

til å dekke behovene til barn
og unge fra lavinntektsfamilier,
ikke til administrasjon og drift»,
skriver Andersland på e-post.
– Det er bare tull. Nå sitter
det folk på Nav og Introduksjonssenteret for flyktninger og
vurderer hvem som skal få kort.
Det koster også penger, svarer
Silje Hjemdal (Frp).
Andersland skriver at aktivitetskortet har vært en suksess
på kort tid, og at mange er blitt
aktivisert. Når det gjelder praksisen på AdO Arena, skriver hun:
«Mange av dem som bruker aktivitetskortet på AdO,

er barn i innvandrerfamilier.
Det er ofte slik at verken barna
eller foreldrene kan svømme.
Når det er familier som ikke er
svømmedyktige i bassengene,
har AdO strengere krav til hvor
mange badevakter de må ha til
stede. Av hensyn til barnas sikkerhet har de satt et tak på antall
personer i anlegget til enhver
tid».
– Deler byrådet denne vurderingen?
«Vi skal ha en grundig evaluering av aktivitetskortet i 2017. Da
vil vi også se på behovet i AdO og
mulighetene for endringer der».

