Høringsuttalelse om forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge
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1. Bydelsutvalget mener forslaget til forskrift
om nasjonal tilskuddsordning for å inkludere
barn og unge er en forbedring av dagens
eksisterende tilskuddsordning og at en ny
struktur på den nye tilskuddsordningen

ivaretar hovedhensynene på en best mulig
måte.
2. BU forutsetter at bydelen får minst like mye
midler i tilskudd som før omorganiseringen,
ettersom bydelen har stort behov for tiltak for
barn og unge.
3. Bydelsutvalget viser til bekymring knytta til
at hele Oslo kommune og alle bydeler nå skal
sidestilles i tilskuddsfordeling. Med flere
søkere om beinet kan dette bidra til lavere
tildelingssummer per søknad. For en bydel
som har vært mottaker av disse midlene over
lang tid er det avgjørende at en slik
inkludering ikke bidrar til at det finansieres
færre prosjekter. I så fall må enten den totale
tildelingssummen styrkes, eller andelen
kvalifiserte bydeler reduseres. Selv om Oslo er
en mangfoldig by, og alle bydeler har en
variert befolkningssammensetning, er det
liten tvil om at enkelte bydeler er betydelig
mer utsatt enn andre, slik som bydel Gamle
Oslo.
4. Det er en grunnleggende utfordring at
avgjørende tjenester for barn og unge i en
bydel med store levekårsutfordringer,
finansieres gjennom midlertidige
tilskuddsordninger. Skal levekårsutfordringer
reelt sett bekjempes, er det avgjørende med
forutsigbar finansiering og en forsterket
innsats over tid. Det er også avgjørende å
styrke aktørene på feltet som har bidratt
gjennom mange år, og som kjenner
målgruppen for tilskuddsordningen svært
godt. Bydelsutvalget ber på bakgrunn av dette
om at det vurderes hvorvidt tilskudd kan gis
over en lenger periode av gangen, feks. over
flere år, og til prosjekter av mer varig
karakter.
5. Bydelsutvalget mener det bør
opprettholdes at rangeringer av prosjekter
fortsatt også går til politisk behandling og ikke
kun administrativ. Det understrekes samtidig
at det er bra at ungdomsrådet skal inkluderes
i vurderingene uavhengig av hvem som
rangerer.

