Kan lokalforeningen ta på seg ansvar for lekeplass?
Styret ønsker en avstemning i spørsmålet om lokalforeningen kan ta på seg
ansvar for lekeplasser. Bakgrunnen er at det har kommet forslag fra
medlemmer om lokalforeningen kan stå som søker for midler til lekeplass.
Det stilles krav til sikkerhet knyttet til lekeapparater på offentlig tilgjengelige
lekeplasser og slike innkjøp blir derfor for kostbare for private initiativ.
Imidlertid kan man søke om penger til barne- og ungdomsarbeid hos diverse
stiftelser, banker etc. En slik søknad må være fra en organisasjon, dvs at det
ikke er mulig for privatpersoner å søke om midler til eksempelvis lekeplasser. I
søknader er det positivt å vise til lokalt engasjement for tiltaket.
Dersom lokalforeningen tar på seg det formelle ansvaret for etablering av flere
lekeplasser i området, er det en aktivitet som er i tråd med ALF sine formål:
"Alvøen lokalforening (ALF) har som målsetning å samle Alvøens innbyggere
og virksomheter, medvirke til å holde veier og grøntanlegg, samt fremme
trivsel."
Innkjøp av lekeplassutstyr innebærer at lokalforeningen får et nytt
ansvarsområde og medfører at foreningen tar på seg et formelt ansvar for
oppfølging av innkjøpt utstyr: rutiner knyttet til a)innkjøp b)montering c)
vedlikehold av lekeplassapparater.
Forslag til rutiner som vil gi en tilstrekkelig internkontroll knyttet til dette
ansvarsområdet er kort oppsummert følgende:
a) Innkjøp: kun kjøpe apparater fra en seriøs / profesjonell
lekeutstyrleverandør, som også leverer utstyr til barnehager og skoler. Videre
kontrollere at det spesifikke produktet er godkjent iht lekeplassutstyrforskriften.
b) Montering: Konsultere med leverandør hvorvidt det er nødvendig med
fagperson som monterer. For øvrig kan kyndig "ufaglært" arbeidskraft
benyttes, og monteringsanvisninger skal følges ved montering.
c) Vedlikehold. Det nabolaget som ønsker å søke om midler gjennom
lokalforening skal utnevne en ansvarlig kyndig person som gjennomfører tilsyn
etter anbefalt frekvens.
Styret i lokalforeningen fastsetter som fast periodisk styresak (f-eks årlig)
oppfølging av rapportering og resultater av tilsyn av lekeplassapparatene.
Behov for pålegg om vedlikeholdsarbeid vurderes deretter med påfølgende
kontroll av dokumentert utført arbeid.

Gjennomført tilsyn og evt. vedlikehold informeres om til styret og
dokumenteres i styremøtereferat.
For mer informasjon om lekeplassutstyr og ansvar, se DSB-lenke om
lekeplassutstyr:
Ofte stilte spørsmål om lekeplassutstyr

