Høringsuttalelse om forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge
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1 januar 2020 fikk Norge flere storkommuner,
sammenslått av èn større og flere små
kommuner. Eksempler på dette er blant annet
store Skedsmo kommune, slått sammen med
lille Fet og Sørum kommune. Store
Kristiansand slått sammen med lille Sogndalen
og Søgne, Drammen med Svelvik og nedre
Eiker. På de delene av tilskuddsordningen som
er ment til å dekke opp det vi tidligere kalte
lavinnteksmidler, oppfordrer vi
departementet til å være særlig
oppmerksomme på geografien og ikke minst
demografien i slike kommuner. Tilbud for
barn og ungdom i ytterkantene av disse store
kommunene kan fort forsvinne i
prioriteringen. Det har vi allerede sett
eksempler på i Lillestrøm kommune. Tilbud
som tidligere har blitt prioritert i de små
kommunene som Fet og Sørum, ble ikke
prioritert i den store kommunen. Dette er det
viktig å ha fokus på, særlig i et
sosioøkonomisk perspektiv. Selv om et tilbud
tilsynelatende vil nå flere barn og ungdom i
sentrum av kommunen, så vil tilbudet nå fler i
målgruppen i distriktet. Familier med
begrensede økonomiske ressurser bor ikke i
sentrum, de bor i utkanten hvor boliger er
rimeligere. Det er også et faktum at reisevei

og tilgang på offentlig transport er en
utfordring, så det er viktig at det sikres at
mindre tilbud i utkanten av de store
kommunene også får støtte.
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1 januar 2020 fikk Norge flere storkommuner,
sammenslått av èn større og flere små
kommuner. Eksempler på dette er blant annet
store Skedsmo kommune, slått sammen med
lille Fet og Sørum kommune. Store
Kristiansand slått sammen med lille Sogndalen
og Søgne, Drammen med Svelvik og nedre
Eiker. På de delene av tilskuddsordningen som
er ment til å dekke opp det vi tidligere kalte
lavinnteksmidler, oppfordrer vi
departementet til å være særlig
oppmerksomme på geografien og ikke minst
demografien i slike kommuner. Tilbud for
barn og ungdom i ytterkantene av disse store
kommunene kan fort forsvinne i
prioriteringen. Det har vi allerede sett
eksempler på i Lillestrøm kommune. Tilbud
som tidligere har blitt prioritert i de små
kommunene som Fet og Sørum, ble ikke
prioritert i den store kommunen. Dette er det
viktig å ha fokus på, særlig i et
sosioøkonomisk perspektiv. Selv om et tilbud
tilsynelatende vil nå flere barn og ungdom i
sentrum av kommunen, så vil tilbudet nå fler i
målgruppen i distriktet. Familier med
begrensede økonomiske ressurser bor ikke i
sentrum, de bor i utkanten hvor boliger er
rimeligere. Det er også et faktum at reisevei
og tilgang på offentlig transport er en
utfordring, så det er viktig at det sikres at
mindre tilbud i utkanten av de store
kommunene også får støtte.
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