Høringsuttalelse om forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge
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Kriterier for måloppnåelse er etter vår mening
dekkende, men vi mener at dagens
rapporteringsform er lite egnet til å si noe om
måloppnåelse, da de som får tilskudd, blir
bedt om å svare på spørsmål de i stor grad
ikke har forutsetning for å vite noe om eller
uten videre har lov til å kartlegge.
F.eks. når man låner ut sport- og fritidsutstyr i
en utstyrssentral, blir man bedt om å
rapportere på hvor mange jenter/gutter,
familiemedlemmer og lavinntektsfamilier som
har lånt utstyr. Dette er opplysninger man
ikke kan observere og som det ikke uten
videre er lov å spørre om ei heller registrere.
Mye av rapporteringen blir derfor basert på
synsing. Derfor bør man se på krav til
rapportering i lys av den nye personvernloven
(GDPR - General Data Protection Regulation)
og faktiske muligheter for å registrere data.
De fleste utstyrssentraler som har fått og får
tilskudd fra Bufdir benytter utlånssystemer til
å administrere utlånet. For å sikre lik
rapportering uavhengig av hvilket
utlånssystem man benytter, bør det etableres
en felles standard for datainnsamling og
rapportering.
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Utstyrssentraler bør også defineres.
Utstyrssentraler er en utbredt ordning i
kommunene og tilskudd fra Bufdir anses som
den viktigste finansieringskilden for

utstyrssentraler, viser Rambøll-rapporten
«Kartlegging av utstyrssentraler i
kommunene», hvor 373 utstyrssentraler ble
kartlagt.
Vi fåreslår følgende definisjon: Utstyrssentral
er et tilbud om gratis utlån av sport- og
fritidsutstyr, som er lett tilgjengelig og har
åpningstider når barn, unge og familier har
mulighet for å låne.
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Her bør også Utstyrssentraler nevnes. Det er
uheldig når noen og ikke alle aktiviteter
nevnes i forskriftene, da de som nevnes kan
bli tolket som mer aktuelle og bli forfordelt.
Utstyrssentraler bidrar til målet om å gi flere
barn, unge og deres familier tilgang til utstyr,
som lar dem delta i
aktiviteter på fritiden og i ferier.
Utstyrssentralene er viktig for inkludering i
fritidsaktiviteter gjennom hele året og
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av
barn og unge er den viktigste
finansieringskilden for Utstyrssentralene ref.
Rambøll-rapporten "Kartlegging av
utstyrssentraler i kommunene".
Det er ytterst viktig med forutsigbarhet for
utstyrssentraler, og derfor er vi svært fornøyd
med forslaget om at det kan søkes om og bli
innvilget midler for inntil en treårsperiode.

Utstyrssentraler er et varig tiltak, som berører
hverdagen til barn, unge og familier.
Utstyrssentralene behøver ikke like stor grad
av vurdering hvert år, men de har behov for
samme størrelse på driftstilskuddet hvert år,
for å sikre stabil og forsvarlig
utlånsvirksomhet. Når en kommune har fått
tilskudd til å kjøpe utstyr og etablere en
utstyrssentral, bør de være sikret tilskudd til
drift med samme beløp hvert år. Kostnaden
forbundet med å etablere en utstyrssentral er
større enn kostnaden ved å drive

utlånsvirksomhet, men det er faste kostnader
knyttet til å drive forsvarlig utlånsvirksomhet,
som fordrer at utstyrssentralen også får
tilskudd til drift hvert år.
Konsekvensen ved at driftstilskuddet uteblir
eller avkortes et år, er at utstyrssentralen må
stenge helt eller delvis. Noe som bidrar til at
barn, unge og familier igjen mister muligheten
til å delta på fritidsaktiviteter. Derfor mener
vi det bør øremerkes tilskudd til
utstyrssentraler som en del av nasjonal
tilskuddsordning for inkludering av barn og
unge.
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Nasjonal tilskuddsordning for barn og unge
har bidratt til at Utstyrssentraler har spredt
seg over hele Norge og befestet seg som et
populært tilbud i de fleste kommuner.
Kjennskapen til utstyrssentraler har økt og de
samme har bruken av dem, noe som fordrer
at noen tar ansvar for dem. Utstyrssentraler
burde ikke bli sidestilt med alle andre
aktiviteter, men ses på som et helhetlig tilbud
til barn og unge, som bidrar til inkludering,
bedre folkehelse og lavere forbruk under ett.

