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Denne endringen vil innebære at bydelen vil
bli tillagt ansvar for bl.a. å kunngjøre
tilskuddsordningen lokalt, oppfordre og
initiere samarbeid med frivillige
organisasjoner og å rangere søknadene fra
disse. Det innebærer også at søknader fra de
offentlige tjenestene i Bydel Østensjø ikke
lenger skal behandles av Oslo kommune
sentralt. Bydelsadministrasjonen ser positivt
på en slik endring. Endringen vil bidra til at
aktivitetene finansiert av tilskuddsordningen
vil bli mer tilpasset lokale forhold og det vil bli
en helhetlig tilnærming til utsatte barn og
unge.

Tilskuddsåret er definert å vare fra 1.januar 31.desember. Bydelen har erfaring med at
tilsagn om tilskudd ofte kommer i april/mai.

Dette gjør det krevende å iverksette og
gjennomføre aktiviteten innenfor
tilskuddsåret på en god måte. Det foreslås at
Bufdir ser på muligheten for å revurdere
definisjonen av tilskuddsår og se dette i
sammenheng med den praktiske
gjennomføringen av aktiviteten.
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Bydel Østensjø er i dag ikke sidestilt med
kommuner. Derfor er flere av punktene i
forslaget til forskrift utenfor bydelens
ansvarsområde og bydelen har begrenset
erfaring med disse. Den vesentligste
endringen i forslaget til forskrift er pkt. 2.3.
Når det gjelder de øvrige punktene, mener
bydelsadministrasjonen at ny forskrift virker
gjennomtenkt og effektiviserende for søker og
forvaltningen. Endringene vil bidra til å gi en
mer helhetlig, målrettet innsats for barn og
unge og styrke den lokale tilpasningen av
innsatsen.

