
Barne- og ungdomstiltak og tilskudd til frivillige lag og foreninger - 2022

1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen
Kommunenr 

Kommunens navn 

Bydelsnr 

Bydelsnavn 

Navn skjemaansvarlig 

Tlf nr 

E-post skjemaansvarlig 

2 Barne- og ungdomstiltak m.m.
Gjelder funksjon 231 Aktivitetstilbud til barn og unge

2.1 Kommunale tiltak
Her føres kommunalt drevet fritidssenter. Fritidssenter er en samlebetegnelse og omfatter alle typer fritidsklubber,
ungdomskafé, ungdomshus, mediesenter, aktivitetshus, samt andre ungdoms- og fritidsordninger og lignende.

Kommunale tiltak

2.1.A Hvor mange kommunale fritidssenter er det i
kommunen?

Antall kommunale fritidssenter  Samlet disponibelt
areal i m2 

2.1.B Hvor mange timer i uken er
fritidssenteret/-sentrene åpent i gjennomsnitt?

Timer åpent per uke, gjennomsnitt 

2.1.C Hvor mange dager/kvelder i uken er
fritidssenteret/-sentrene åpent i gjennomsnitt?

Antall dager/kvelder åpent per uke,
gjennomsnitt 

2.1.D Hvor mange uker i året er
fritidssenteret/-sentrene åpent i gjennomsnitt?

Antall uker åpent i året,
gjennomsnitt 

2.1.E Totalt antall åpningstimer
Totalt antall åpningstimer i året 

2.1.F Hvor mange besøk har fritidssenteret/-sentrene
per dag/kveld i gjennomsnitt?

Antall besøk per dag/kveld,
gjennomsnitt 

2.1.G Årsverk og ansatte

2.1.H Hvor mange årsverk er det totalt i
fritidssenteret/-sentrene i kommunen?

Antall årsverk, totalt for
fritidssenteret/-sentrene 

2.1.I Hvor mange ansatte er det totalt i
fritidssenteret/-sentrene i kommunen?

Antall ansatte, totalt for
fritidssenteret/-sentrene 

2.2 Frivillige barne- og ungdomsforeninger

2.2.A Hvor mange frivillige barne- og ungdomsforeninger får tilskudd?
Antall  

2.2.B Får frivillige barne- og ungdomsforeninger støtte i form av:

- gratis husleie eller halleie? Ja Nei

- redusert husleie eller halleie? Ja Nei

2.3 Private tiltak med kommunalt driftstilskudd

Er det private tiltak for barn og unge i kommunen som
får driftstilskudd? Ja Nei

Antall private tiltak med kommunalt
driftstilskudd 



3 Idrett
Gjelder funksjon 380 Idrett og lag/organisasjoner, inkludert skytterlag

3.1 Hvor mange idrettslag og/eller -organisasjoner fikk utbetalt tilskudd?
Antall idrettslag og
-organisasjoner  

3.2 Hvor mye fikk disse idrettslagene og/eller -organisasjonene utbetalt til
sammen i tilskudd?

Utbetalte tilskudd (i 1000 kr) 

3.3 Får idrettslag og/eller -organisasjoner støtte i form av:

- gratis husleie eller halleie?  Ja Nei

- redusert husleie eller halleie?  Ja Nei

4 Andre kulturaktiviteter
Gjelder funksjon 385 Andre kulturaktiviteter (gjelder ikke frivilligsentraler og kulturaktiviteter for barn og unge)

4.1 Hvor mange frivillige lag og/eller organisasjoner fikk utbetalt tilskudd?
Antall lag/organisasjoner 

4.2 Hvor mye fikk disse lagene og/eller organisasjonene utbetalt til sammen i
tilskudd?

Utbetalte tilskudd (i 1000
kroner) 

4.3 Får frivillige lag og/eller organisasjoner støtte i form av:

- gratis husleie eller halleie?  Ja Nei

- redusert husleie eller halleie?  Ja Nei

5 Kommentarfelt
I dette feltet er det mulig å gi supplerende kommentarer til utfylling/data 


