Høringsuttalelse om forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge
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I dette kapittelet står det «Bare kommuner kan søke om
tilskudd til tiltak som skal føre til økt koordinering og samarbeid
mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen.» DNT
Telemark har god erfaring og gode forutsetninger med
koordinering og samhandlingsarbeid, og ønsker at frivillige
organisasjoner også blir gitt mulighet til å kunne inkluderes i
dette arbeidet.

Vi stiller oss positive til at søknader sendt fra sentralleddet i en
frivillig organisasjon ikke må tilknyttes en deltakende kommune.
Dette vil, som nevnt i høringsnotatet, spare frivillige
organisasjoner for store administrative kostnader og gi en større
fleksibilitet i planleggingen av aktiviteter som foregår i mange
kommuner.
Vi stiller oss positive til at søknader sendt fra sentralledd i
frivillige organisasjoner ikke skal rangeres av en kommune. Vi
stiller oss også svært positive til at kommunene ikke skal
rangere sine egne søknader, ettersom vi mener dette blir helt
feil. Til eksempel ble det i årets rangering og saksbehandling i
Skien kommune lagt inn en kommentar fra behandlende utvalg
om at de ønsker at frivilligheten prioriteres høyere neste år,
ettersom kommunen hadde rangert sine egne søknader høyest.
De trekker også frem at frivilligheten bør inngå i gruppa som
vurderer søknadene. (Se saksprotokoll her:
https://opengov.360online.com/Meetings/skien/Meetings/Deta
ils/1407038?agendaItemId=234664)
Vi ønsker at ordningen med at ungdomsrådet skal gir anledning
til å uttale seg om rangeringen videreføres, og at denne bør
tillegges vekt.
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DNT Telemark er positive til videreføring av ordningen med at
frivillige organisasjoner forplikter seg til å stille med
egenfinansiering lik 5% av tilskuddsbeløpet.

At tilskuddsåret varer fra 1. januar til 31. desember ser vi som
positivt, da det vil samsvare bedre med regnskapsåret generelt
og generell planlegging av aktivitet. Vi ser dette som mer
fordelaktig enn et tilskuddsår fra 1. mars – 1. mars.
Vi ønsker å trekke frem at et så høyt beløp som mulig før det
kreves revisjon er fordelaktig for frivillige organisasjoner, da
dette krever ekstra administrasjon og kostnad.

Vi ønsker å oppfordre BUFDIR til å benytte et mer forståelig, og
mindre byråkratisk språk, i møte med frivillig sektor.

