
 
 

BUA c/o MESH, Tordenskioldsgate 3, 0160 Oslo. Org nr. 924290218 MVA 

post@bua.io I +47 977 49 460 I www.bua.io   
 

 
Til Barne- og familiedepartementet     26.januar 2021 
 
 
 

Skriftlig innspill til innspillsmøte 26.januar 2021  
 
Vi i stiftelsen BUA opplever at utstyrssentralene i BUA-nettverket opplever ekstra stort behov 
for å låne utstyr i år. Flere ønsker å låne utstyr for å kunne delta på egenorganiserte 
fritidsaktiviteter som aking, skøyter, langrenn, alpin m.m. Dette bekymrer oss da situasjonen 
de fleste steder nå er tomme hyller og mange skuffede barn og unge, som ikke får lånt fordi 
det ikke er mer utstyr å låne. Vi er spesielt bekymret med tanke på vinterferien og 
påskeferien, hvor utlånet vanligvis topper seg når vi allerede nå er tomme for utstyr.  
 
Det er et stort behov for å styrke utstyrssentralene og behovet er todelt:    
 
Bedre åpningstider: Noen har godt med utstyr, men mangler kapasitet til å låne det ut. Her 
er det behov for ekstra bemanning for å kunne øke åpningstider til flere dager i uken og helst 
om ettermiddager, helger og i forbindelse med vinterferien og påskeferien.   
 
Mer utstyr: Behov for å kjøpe mer utstyr som ski, staver, støvler, hjelmer, skøyter og 
akebrett for å dekke den økte etterspørselen. 
 
Vi anslår at det vil være behov for ca 80 000 - 100 000 kroner i tilskudd til hver enkelt 
utstyrssentral for å ruste opp tilbudet til vinterferien. BUA-nettverket består i dag av 151 
utstyrssentraler, som inkluderer 16 Skattkammer og Frilager.  
 
Vi anslår at det er behov for kr 13 500 000 til å ruste opp utstyrssentralene i BUA-
nettverket til vinterferien (eksklusivt Skattkammere og Frilager, som kan motta tilskudd 
direkte). 
 
Stiftelsen BUA kan og vil svært gjerne være tilskuddsmottakere og videreformidle tilskudd til 
den enkelte utstyrssentral i BUA-nettverket. Vi har samarbeidsavtaler med sportskjeden og 
vil kunne organiseres felles innkjøp, slik at vi får kjøpt inn utstyr og styrket bemanningen 
allerede til vinterferien.  
 
Vi vil i samarbeid med den enkelte utstyrssentral vurdere behov og størrelse på tilskudd i 
forhold til andel barnefattigdom i kommunen, og i forhold til i hvilken grad utstyrssentralen 
allerede har et godt tilbud, eller ikke. Vi vil styrke de utstyrssentralene mest som ikke allerede 
har mye utstyr og gode åpningstider. Vi vil også sørge for en samlet rapportering på 
resultater og bruk av tilskudd.  
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