Høringsuttalelse om forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge
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Bydel Grorud støtter endringene som foreslås
på dette punktet. Spesielt er det svært
positivt at det er satt betingelser om at
Ungdomsrådet må uttale seg i prosessen.

Punktet om at alle søkerorganisasjonene må
bekrefte i søknaden at de har gode rutiner for
å ivareta tryggheten til barn og unge som
deltar i tiltaket, og for å følge opp uønskede
hendelser sees som svært positivt.
Spesielt at det nå åpnes for å ha treårige
tilskuddsperioder vil spare mye ressurser på
administrasjon og gjøre langsiktig arbeid
lettere. Svært positivt.

Det er svært positivt at tilskuddsåret foreslås
til å være januar-desember i stedet for marsfebruar slik det har vært, fordi det da vil høre
enklere sammen med bydelens normale drift
og gjøre planlegging lettere.
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Når det gjelder minste søknadssum, som er
foreslått til 50 000 kr foreslår bydelen å heve
dette til 100 000 kr, og sette krav om revisjon
også for frivillige/private aktører. Dette vil
potensielt kunne høyne andelen solide
søknader og sluse mindre tiltak inn til
frivillighetsmidler og lignende.

Det er gjort mange grep for å forenkle både
søknadsprosess og administrasjon. Dette ser
Bydel Grorud som svært positivt.

