Snart 3 ar med
BUA
Erfaringer og framtidstanker
BUA er et kjærkomment tilbud for ALLE. BUA har et potensial til å bli en «hybrid» innenfor offentlig
tjeneste ved at driften av BUA kan være et samarbeid mellom innbyggerne selv, næringslivet, den
organiserte frivilligheten og det offentlige. Oktober 2018
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BUA i bilder

Ideen om en «utstyrsbu» så dagens lys i forbindelse med
Vennersbergprosjektet og arbeidet ble igangsatt i 2015.
Prosjektlederne av Vennersbergprosjektet kommuniserte
tydelig at utstyrsbua ikke skulle være et fattigdomstiltak,
det skulle være et tilbud for alle. I årsrapporten sto det:
«suksesskriteriene er å tenke langsiktig, kvalitet på
utstyret, organisering, ledelse og økonomisk sikkerhet».
Vennersbergprosjektet søkte midler fra BUFdir som
ønsket å støtte ideen med kr. 400 000 til innkjøp av
utstyr.
Vennersbergprosjektet kom samtidig over en artikkel i
Aftenposten 31. aug. 2015 som omhandlet sosialt
entreprenørskap og etablering av et BUA-prosjekt. I alt 12
aktører hadde vært med på utviklingen av et
pilotprosjekt, som resulterte i etableringen av foreningen
BUA. I artikkelen stod det at målet var «BUA skal bli et
sted som inviterer til aktiviteter for unge, det skal ikke
være noe sosialt stigma ved å låne utstyr. Helst ser de for
seg at dette blir et sted der ungdom møtes, noen vil kite,
andre vil teste rulleskøyter i parken. Vinterstid vil brett, ski
og skøyter være mer aktuelle. Tilbudet skal være allsidig
og styres nedenfra og lokalt. BUA hadde som mål å samle
eksisterende og nye utlånsordninger og gjøre det enkelt
for barn og foreldre å finne frem til nærmeste
utlånsordning». Dette innovasjonsarbeidet hadde
biblioteket som ledestjerne, og passet godt med tankene
fra Vennersbergprosjektet. Vennersbergprosjektet ønsket
å være en del av dette samarbeidet, og en
samarbeidsavtale ble underskrevet 21.10.2015.
Utstyrsbua fikk navnet BUA Kongsvinger og utstyret ble
bestilt i januar 2016.
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Kongsvinger kommune opprettet i januar 2016 en treårig
prosjektstilling (2016-2018) som tiltaksansvarlig i 30 % stilling
tilknyttet kommunens satsning på forebyggende tiltak for barn og
unge. Tiltaksansvarlig skulle ha ansvar for koordinering,
gjennomføring og markedsføring av bl.a.;”Kulturkortet for ungdom”,
”Ukas møteplass” og drift av utstyrssentralen BUA Kongsvinger.
Stillingen innebar samarbeid med SLT koordinator, Kultur- og
fritidsenheten, Vennersbergprosjektet og frivillige lag og foreninger.
Prosjektstillingen som tiltaksansvarlig er inne i sitt tredje og siste år.
Prosjektlederne av Vennersbergprosjektet, tiltaksansvarlig som etter
hvert ble døpt til BUA generalen og foreningen BUA etablerte BUA
Kongsvinger på Vennersberg skole.
BUA ble åpnet av varaordfører 17. mars 2016. Lokalet var nymalt og
nytt utstyr var på plass i hyllene. Ved hjelp av foreningen BUA,
midler fra BUFdir og fylkesmannen samt husrom og husleie betalt
av Vennersberg skole var BUA gått fra idé til virkelighet. Lokalet
framsto fint takket være dugnadsinnsats. Pensjonister bygde kasser,
BUA generalen og andre gode hjelpere malte, Mapei sponset gulvet
og KKEiendom gjorde et flott arbeid med å få på plass alle hyllene.

Statistikk
Etter 7 måneders drift hadde BUA 487 gjenstander til utlån og 85 kunder. BUA hadde én
utlånsdag i uka (kl. 16-18), 6 frivillige, herav 3 ungdommer og 10 % BUA general.
Ungdomsrådet i kommunen ønsket å støtte opp om tiltaket, og ville være ambassadører for
BUA. Dette innebar at de skulle markedsføre tilbudet på sin hjemmeside, på sine respektive
skoler, og mot råd og utvalg hvor de har tale- og møterett.

2. aret
Utviklingsarbeidet
2017 gikk med til å gjøre BUA tjenesten kjent slik at flest mulig
fikk mulighet til å benytte seg av tilbudet. I 2017 ble lokalene til
BUA utvidet fordi det var behov for et lager og et verksted hvor
alt utstyret skal sjekkes og vedlikeholdes.
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Det sentrale grepet i utviklingsarbeidet har vært at BUA som
organisasjon og tjeneste er et innovativt tiltak som er nytt fremtidsrettet og at det i et
folkehelseperspektiv kan medvirke til at flere av kommunens innbyggere kommer i aktivitet.

Fra et miljø-perspektiv vil en slik låneordning også bidra til mer og bedre gjenbruk av utstyr,
som gjør at det totale forbruket kan reduseres. Målet med BUA som organisasjon og tjeneste
er at det å låne utstyr, i fremtiden skal være like naturlig som å eie utstyret selv. For å lykkes
med dette må BUA tjenesten være til stede der tingene skjer ute i lokalsamfunnet. Ideen om å
bygge opp en bibliotekordning for sports- og fritidsutstyr som primært skal drives av lokale
ildsjeler vil bidra til å øke tilgjengeligheten, og har vært en del av grunnideen.

2017 gikk også med til å videreutvikle
foreningen BUA sentralt. Foreningen består av
tre personer og et styre. BUA Kongsvinger er en
pilot, noe som gjør at BUA Kongsvinger har
mulighet til være med å videreutvikle
foreningen. Alle BUA ordninger i landet har alt å
tjene på å ha en forening som kan bistå med
det praktiske rundt BUA og foreningen har en
større mulighet til å påvirke statlige myndigheter til å være med å utvikle BUA konseptet.
Resultatet av arbeidet var bl.a. denne oppgavefordelingen mellom Foreningen BUA og
samarbeidspartnerne.
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I 2017 skulle BUA som organisasjon få på plass BUA aktivitører som kunne være med på å
gjennomføre uorganisert aktivitet med bruk av BUAs utstyr. Innbyggerne skulle kunne låne
utstyr gratis, samtidig som de som ønsket det kunne få bruke utstyret under kyndig
veiledning. Dette vil bidratt til å skape nye møteplasser på tvers av alder og kjønn, samt være
forebyggende for mange livsstilssykdommer. Grunntanken var at BUA som organisasjon og
tjeneste kunne bli et viktig redskap i forhold til fremtidens folkehelsearbeid. Tiden strakk ikke
til og arbeidet med BUA aktivitørene ble derfor satt på vent.

Foreningen BUA har følgende oppgaver:












Utvikler, tester, dokumenterer og markedsfører et verdiskapende og helhetlig konsept for
etablering og drift av lokale BUAordningene
Eier og bygger merkevaren BUA sin posisjon i Norge
Bidrar til etablering av lokale BUAordringer
Eier og drifter digitalt utlåntjeneste- og utlånssystem
Bidrar med rådgivning og opplæring i etableringsprosessen
Sørger for kvalitetssikring av låneavtaler, personvern, rutinebeskrivelser m.m. som sikrer
juridisk forsvarlig drift
Arrangerer nettverkssamlinger for deling av erfaring og kompetanse
Etablerer samarbeidsavtaler med nasjonale idrett-, friluftsliv-, helse og
miljøorganisasjoner
Etablerer nasjonale avtaler med Bærekraftspartnere og leverandører for å sikre økonomi i
BUAordning-konseptet
Utvikler og distribuerer statistikk og nøkkeltall som viser utvikling i lån
Arbeider for å fremme BUAordningenes interesser i nasjonale og politiske fora
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Samarbeidspartnerne (hvor BUA Kongsvinger er en av partnerne) har følgende
oppgaver:
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Eier og driver sin lokale BUAordning innenfor rammene av BUAordningen-konseptet
Markedsføre og gjøre BUAordningen kjent i lokalmiljø
Skape aktivitet ved å initiere samarbeid med lokale idrett- og friluftslivsorganisasjoner
Sikre økonomi i drift og vedlikehold av utstyr
Sørge for at de som låner er fornøyde med service og låneopplevelsen
Er ansvarlig for å overholde lover og regler i forbindelse med utlånet
Ha kontakt med og rapportere til lokale myndigheter
Etablerer lokale Bærekraftspartneravtaler i overensstemmelse med nasjonale avtaler
Bidrar med erfaring og ideer til videreutvikling av nettverket og BUAordningen-konseptet

Ett eksempel på at BUA Kongsvinger har nytte av å være en del av et større nettverk er knyttet
til innføring av GDPR i 2018. Dette var en ordning også BUA måtte forholde seg til og
forberede i 2017. BUA foreningen og BUA ordningene som Kongsvinger har sammen med
advokatkontoret DLA Piper utarbeidet en helt ny personvernerklæring, databehandleravtale
og innførte rutiner for å ivareta personvernet til lånetakere som benytter BUA. Dette skal gi
kommunen trygghet i at utlånsvirksomheten gjennomføres på en profesjonell og lovlig måte.
Det nye utlånssystemet gir låntakere tilgang til å slette sine personopplysninger når det ikke
er knyttet noe lån til personen. Låntakere som ikke har vært aktive i løpet av de siste to årene
vil bli slettet. BUA oppbevarer m.a.o. ikke personopplysninger som ikke er relevant for
utlånsvirksomheten. De som låner ut utstyr i de enkelte utlånsordningene har ikke tilgang til
mer data enn de har brukt for. Alle som låner må lese gjennom lånevilkår og
personopplysninger og gi sitt samtykke. De kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke.
DLA Piper er bærekraftspartner til foreningen BUA, og har utført arbeidet som alle BUA
ordninger får nytte av, uten å ta en krone for det. Det gjør de fordi de bl.a. ønsker at BUA som
organisasjon og tjeneste skal være en del av samfunnet.

Statistikk
Etter 2 års drift hadde BUA 628 gjenstander og 216 lånekunder. BUA hadde en utlånsdag i uka
(kl. 16-18) og en innleveringsdag i uka (kl. 17-18). Idrettsrådet donerte to BUA hengere som
gjør det mulig å få utstyret ut der aktiviteten skjer (barnehage, skole, arrangement etc.).
BUA hadde nå 13 frivillige og en BUA genera i 30 %l. Utvidelsen av stillingsprosenten ble
gjennomført i forbindelse med en søknad til BUFdir som omhandlet utvikling av BUA
Kongsvinger fram mot år 2024. BUA fikk i mars 2017 kr. 400 000 og i september samme år kr.
200 000 til dette arbeidet. Rapportering av bruk av midlene ble levert 3. oktober 2018. Her må
BUA tilbakebetale ca. kr. 300 000 fordi arbeidet har tatt lengre tid enn forventet og det har
ført til at man ikke har kommet langt nok i bruk av midlene. BUA er i dialog med BUFdir om
midlene kan sette av på bundet fond for videre utvikling av BUA.
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BUA er snart 3. ar og hva skal skje videre?
Statistikk
Etter nesten 3 års drift har BUA 3432 gjenstander og 440 lånekunder. BUA har to utlånsdager
i uka (onsdag kl. 16-18) og (torsdag kl. 12-14), samt en innleveringsdag (tirsdag kl. 16-17). BUA
har knyttet til seg 17 frivillige. BUAordningen gjør det mulig for kommunen å oppfylle
intensjonen med Fritidserklæringen. En erklæring som Kommunene, frivilligheten og staten
har gått sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og
økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. 07.juni
2016 ble Fritidserklæringen signert. Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets
rettigheter, som sier at barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter
som passer for barnets alder, men den sier ingen ting om tilgang på utstyr. Ski, skøyter, telt og
sykkel er dyrt og en barriere for deltakelse for mange. Akkurat her kommer BUA inn.

Responsen fra innbyggerne etter snart tre års drift viser at det er et udekket behov for en slik
type tjeneste som BUA utgjør. Mange av låntakerne har ikke tilgang til den type utstyr som
BUA kan tilby. Mange benytter BUA sine tjenester også fordi de er miljøbevisste og ønsker å
prøve ut utstyr før et eventuelt innkjøp.
Utlånene bekrefter at samfunnet og Kongsvinger kommune har behov for BUA sine tjenester
for å legge til rette for at alle får tilgang for å utøve aktivitet enten organisert eller
uorganisert. Som påpekt innledningsvis er BUA ikke et fattigdomstiltak, men et universelt
tilbud. Men lokalt hos oss er det samtidig viktig å ha med seg i diskusjonen at i Kongsvinger er
det i følge BUFdir (2016) 16,1 % barnefattigdom. Som samfunn må det legges til rette for å
etablere organisasjoner og tjenester som gjør at alle disse barna og ungdommene kan få lett
tilgang til det andre tar for gitt. Dette kan gjøres ved å ha løsninger som gjelder for alle,
akkurat som biblioteket. Det er ingen ting som er stigmatiserende ved å
gå på et bibliotek for å låne en bok. Slik bør det også være innenfor
sports- og fritidsutstyr. Det er kanskje lurt å eie det som brukes ofte, men
det som brukes en sjelden gang eller utstyr som barn vokser fort ut av bør
kanskje kunne lånes. Dette vil gjøre noe med forbruket, og mindre bruk
og kast er bedre for miljøet.
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Framtidig behov for BUA

Det jobbes nå med å gjøre BUA mer tilgjengelig for alle innbyggere, gjennom vesentlig bedre
markedsføring gjennom skoler, barnehager, næringslivet og sosiale medier.
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De tilgjengelige BUA hengerne er ikke blitt benyttet så mye som ønsket. Målet med hengerne
er å fylle de med utstyr slik at de kan bli kjørt dit hvor aktiviteter skal gjennomføres. Dette kan
være aktiviteter i barnehagen, skolen, diverse aktivitetsdager, vinterfestivalen, skiarenaer etc.
Her kreves det også at det gjøres en jobb
for å hente ut potensialet. Innen utgangen
av året vil hengerne bli brukt som
utlånsfilialer. Tjenesten skal driftes av
frivillige. Bildet viser en flyer som er blitt
utarbeidet og som deles ut til skoler,
barnehager etc. Det skal også utarbeides
en reklamefilm om BUA, en film som skal
øke bevisstheten rundt et tilbud og som vil
gjøre det enklere å selge inn konseptet.

Snart 3 år med BUA

Framtidige BUA
BUA har blitt et konsept som mange av innbyggerne snakker godt om, selv om det fortsatt er
innbyggere som vet for lite om BUA generelt. De vet rett og slett ikke hva BUA er og hva BUA
har av utstyr. Når de får vite at BUA er bygd opp rundt de samme prinsipper som et
folkebibliotek, at det er et gratis lavterskeltilbud for alle og at utstyret er av god standard
ønsker de å komme på besøk
Hvordan skal framtidige BUA være organisert og hvem skal eie
BUA? Er samfunnet klar for BUA og hvordan finne økonomi til å
drifte BUA?
Dette er et «tenkearbeid» som mange må være med på, og det
er ingen fasit.
Kongsvinger kommune har startet en utvikling av BUA
Kongsvinger hvor driften er basert på frivillige og at de frivillige
blir koordinert av en kommunalt ansatt i en 30 %
prosjektstilling. Dette har blitt gjort fordi dette var eneste
mulighet for å starte BUA, noe som var bra for det har ledet oss
til å se at det er mulig og kanskje mest riktig at BUA blir driftet
av frivillige. Kongsvinger kommune har gjennomført en workshop som omhandlet
framtidsbildet av BUA. Anbefalingen var at BUA bør være i offentlig eie, men at det bør være
en «hybrid av en tjeneste» som ligger mellom det offentlige og private. Hva betyr det?
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Det kan bety at finansieringen er et spleiselag mellom det offentlige, private næringsliv og av
innbyggerne selv. Dette vil muliggjørere at det kan «poppe opp» miljøer og kulturer som
fremmer folkehelse gjennom lek og lavterskelaktivitet. Her vil det å prøve og mestre nye
aktiviteter stå i førersetet, og på litt lengre sikt kunne være et springbrett til tilbud som gis i de
ulike idrettslagene (den organiserte aktiviteten). Det bør også være en arena hvor mange kan
få sin første erfaring med det å være i en jobb, enten som utlåner eller som reparatør av
utstyr eller kanskje som en aktivitør for en gruppe som ønsker å lære å gå på ski. Koblingen

mellom den uorganiserte og organiserte aktiviteten er en ny og interessant vinkling, og
Idrettsrådet i Kongsvinger er allerede en partner til BUA som organisasjon.

En koordinering og tettere oppfølging av frivillige kan kanskje være kommunens oppgave, for
på den måten vil koordinatoren(e) være tett på tjenesteproduksjonen og kan være med å
påvirke ved hjelp av frivillige. Dette er et arbeid som tar tid, for her er det mye «modning»
som må til. Det å tenke nye tanker som rokker ved det vante er ofte vanskelig og framtidig
organiseringen av BUA kan være vanskelig å se for seg. BUA blir ikke et varig og godt tiltak hvis
ikke det blir et spleiselag og en «hybrid» også innen kommunens tjenesteproduksjon.
Kommunen har mange viktige oppgaver som skal løses, og kommunen er avhengig av
nytenkning som fører fram til nyttige løsninger og som er nyttbare og som gir gevinst. Og her
snakkes det først og fremst om utjevning av sosioøkonomiske forskjeller. BUA som tjeneste
har potensialet til å utvikle seg til å bli et enda bedre virkemiddel i det forebyggende arbeidet,
men for at dette skal fungere må det inngås forpliktende partnerskap med de ulike
kommunale enheter som forsikrer at BUA som tjeneste blir benyttet i det forebyggende
arbeidet. Dette er med å forsterke at den/de som skal koordinere driften av BUA vil få en
enklere arbeidsoppgave hvis den/de er en del av organisasjonen Kongsvinger kommune. Først
da blir BUA som tjeneste en integrert del av tjenesteproduksjonen, som gjør det mulig å
utnytte BUA sitt utstyr eller bruke BUAs tjenester i arbeidstreningsøyemed.
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I dag har BUA 17 frivillige og det er flere som er interessert. Dette krever et apparat som
fungerer for alle frivillig skal ivaretas på en god måte samtidig som det må være enkelt å verve
seg som frivillig. Behov for en tett oppfølging er trolig noe som vil forsterkes fremover da
trenden ser ut til at flere er «Dropp-in»-frivillige. De kommer når de har tid og mulighet,
fremfor langvarig tilhørighet til en organisasjon. Det er særs viktig å understreke at samarbeid
mellom det offentlige og frivillige ikke handler om at frivillige skal utgjøre et supplement til
det offentlige, men det handler om å utvikle likeverdig samarbeid mellom frivillige og
offentlige myndigheter, og om å finne løsninger sammen.

BUA konseptet er et samfunnsøkonomisk tiltak. Her er
det ingen som skal tjene penger på BUA. Hensikten
med BUA er å få folk ut av NAV-kø, ha barn og ungdom
som holder seg på skolen og er friske og deltakende, og
at folk står lenger i arbeid. Måle effekten av BUA er
vanskelig men det er ikke vanskelig se for seg at
skidagen på skolen blir en helt annen for mange hvis
BUA hengeren er tilgjengelig på skolens område og som
gir mulighet for alle å låne det de har behov for.
I dag har BUA tilholdssted 2 km fra sentrumskjernen. En bra plassering, men hvis målet er å
synliggjøre BUA ytterligere og legge til rette for økt bruk bør BUA flyttes til sentrum. En tanke
kan være at Vennersberg skole kan ha en filial og være et fjernlager. Det å være i sentrum vil
gjøre det enklere å verve frivillige og kunder, og en mer sentral plasseringen vil også favne
hele kommunen på en bedre måte. En plassering i nærhet til rådhusplassen vil være perfekt.
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Der blir BUA liggende nært Kongsvinger ungdomsskole (KUSK), høgskolesenteret, NTGU, de
videregående skolene, NAV og kollektivknutepunkt for buss, ungdomsklubben.

Snart 3 år med BUA

Kongsvinger kommune ved BUA er i dialog med NAV om å se på muligheten for å benytte BUA
som tjeneste aktivt i NAV sine tjenester. Det arbeides også med muligheten for at NAV og BUA
som organisasjon kan inngå et partnerskap som går ut på at flere kommer seg ut i aktivitet
enten ved bruk av utstyret, som BUA aktivitør eller som utlåner etc. NAV har bl.a. en
arbeidsgruppe som består av ungdommer som trenger å komme seg ut, trenger å få
arbeidstrening og tro på seg selv. De kan f.eks. bistå når skoler og sfo-ordninger vil låne utstyr.
Da kan NAV kjøre hengerne dit og ungdommene kan være de som deler ut utstyrt på vegne av
BUA. Disse ungdommen kan også være med å utvikle konseptet ved at de fungerer som
aktivitører for den uorganisert fysisk aktiviteten. Mange kan helt sikkert veilede og motivere
til bruk av utstyret som er til utlån. Allerede 15. oktober tar NAV sin første prøvetur og sfo på
Roverud er først ute.
BUA og NAV ser enda en synergi og det er å samlokalisere et senter for NAV sin arbeidsgruppe
sammen med BUA nede i sentrum. Det er allerede blitt sett på egnede lokaler hvor det kan
være mulig. Dette vil kreve friske midler til leie av lokalet, for BUA sin del en kostnad på kr.
150 000 per år.
I tillegg til de frivillige er det et mål å involvere det
lokale næringslivet. Næringslivet tar samfunnsansvar og
bidrar med mye midler inn i både idretten og kulturen.
Det er mange gode tiltak der ute som har behov for
midler og det er disse tiltakene BUA må konkurrere
med. DLA Piper er et eksempel på en bedrift som
ønsker å være med å utvikle BUA som konsept og det
er slike bedrifter BUA Kongsvinger må jakte på. Bedrifter som ser utover seg selv og har
mulighet til å satse på «sosialt entreprenørskap» og bærekraft. Bidraget fra bedriftene kan
være friske midler, utstyr, leie av lokaler etc. Den 16. november 2018 skal BUA Kongsvinger
legge fram fremtidsbildet av BUA konseptet for industriforeningen 7 sterke. BUA Kongsvinger
håper 7 sterke ser behovet for BUA konseptet og at de ønsker å være med som
bærekraftspartnere.
Kundene til BUA kan og bør også være med på å drifte BUA Kongsvinger og det kan gjøres ved
donasjon ved bruk av Vipps. En ordning som BUA allerede har igangsatt. Dette er frivillig og
anonymt. Mulighet for donasjon er viktig fordi mange kunder sparer mye ressurser på å låne
utstyr til hele familien, noe som er helt riktig når man bruker utstyret kanskje bare en til to
ganger i året. Og da kan det være at kunden ønsker å vise sin takknemlighet ved å donere en
sum penger som takk, og som et bevis på at de ønsker at et slikt tilbud skal være tilgjengelig i
samfunnet.
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Utfordringen med denne type driftsform er langsiktigheten. Det å inngå langsiktige avtaler ser
mange på som problematisk fordi ingen vet hva framtiden vil bringe. Kommunen kan være
den som finansierer koordineringen av driften av BUA Kongsvinger for det vil gi en stabilitet i

utviklingsarbeidet av BUA samtidig som det til enhver tid vil være lagt til rette for
frivilligheten. Her kan man se for seg at koordinatoren blir organisert sammen med
frivilligsentralen som viser at det er de frivillige som drifter BUA. Næringslivet og kundene kan
donerer penger som går til fornying og innkjøp av utstyr.
Med denne driftsformen viser BUA Kongsvinger at det er ikke bare er kommunens oppgave å
øke folkehelsen til befolkningen. Den oppgaven har hver enkelt av innbyggerne, næringslivet,
etc. Det å øke aktivitetsnivået i det brede samfunnslag er et samfunnsoppdrag, og BUA
Kongsvinger vil være muliggjøreren og BUAs tjenester er den første tjenesten som det
samarbeides om.

Prosjektstillingen som tiltakskoordinator går ut 2018 og BUA Kongsvinger blir stående uten en
koordinator. BUA Kongsvinger har midler på fond som kan lønne en person 30 % stilling i noen
år. Midlene som står på fond bør kanskje øremerkes fornying av utstyret og utvidelse av
utstyrsbeholdningen. Det kan være klokt å ha reserver til utstyr dersom rammene til dette
reduseres framover. Dette gjør at Kongsvinger kommune og samfunn må prøve å finne andre
løsninger med tanke på finansiering.
Utvikling av BUA Kongsvinger i disse tre årene har vært avhengig av ansatte i Kongsvinger
kommune som har vært «hands on». Det har gitt mulighet for et nært samarbeid med de
andre tjenestene. Noe som vil være særs viktig i en videreutvikling av BUA som tjeneste. Det
taler for at BUA Kongsvinger bør være deloffentlig. Ved hjelp av BUA kan kommunen legge til
rette for at flere blir mer aktive i sitt eget liv og øke folkehelsen generelt. Sosioøkonomisk
utjevning er også et viktig bidrag. Kongsvinger kommune skal i tillegg utvikle samfunnet i en
mer bærekraftig retning og BUA som tjeneste er også viktig for miljøet, et aspekt som bare vil
bli viktigere og viktigere. Det å gå fra forbruk til gjenbruk er et godt miljøtiltak. BUA som
tjeneste er derfor et bærekraftstiltak. BUA Kongsvinger oppfyller alle krav innenfor det som
kan kalles bærekraftig, for da må organisasjonen og tjenesten være viktig både sosialt,
miljømessig og økonomisk.

Snart 3 år med BUA

Oppsummering

Denne erfaringsrapporten og framtidstankene rundt BUA konseptet kan gjerne benyttes til å
få i gang en samfunnsdebatt rundt framtiden til BUA. Er tiden inn for at BUA Kongsvinger kan
blir en hybrid innen offentlige forvaltning, hvor kommunen bidrar med midler til f. eks.
stilling(er) som kan koordinere driften av BUA Kongsvinger. Og at driften utover det
finansieres av andre, f.eks. av bærekraftspartnere og av innbyggerne selv.
Samarbeidet med Nav har synliggjort noen nye framtidssynergier mellom tjenester, en spire
til noe som kan bli veldig bra. Aina Nesengen fra Nav sier følgende i en avisartikkel i
Glåmdalen: «BUA er veldig viktig for forebyggende tiltak for at barn og unge ikke faller
utenfor. Det er så viktig at barn og unge er med i et fellesskap, at de får være med i aktiviteter
uten at det bare må være prestasjons fremmende. At alle har tilgang til å kunne låne utstyr og
ikke minst ha det samme utstyret som alle andre, er svært viktig».
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Snart 3 år med BUA

Det store spørsmålet er om Kongsvingersamfunnet er klare for
å videreutvikle BUA konseptet som et helhetlig konsept som er
for alle, ikke stigmatiserende, fokus på folkehelse,
delingsøkonomi og bærekraft!
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