Høringsuttalelse om forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge

Fra: OSLO KOMMUNE BYDEL 11 STOVNER
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I kap.1 § 1-4 står det at bydelene i Oslo
sidestilles med kommuner i regelverket. I § 21 står det imidlertid at tiltak som rekrutterer
deltakere fra hele byen må knyttes til Oslo
kommune sentralt. Stovner bydelsutvalg
mener bydelene må kunne samarbeide på
tvers uten at Oslo kommune sentralt skal
involveres. Det nye regelverket bør være
gjennomgående entydig på at bydelene
sidestilles med kommuner.
Stovner bydelsutvalg har forståelse for at
Bufdir anser at det kan oppstå en mulig
interessekonflikt når kommunene rangerer
sine egne søknader sammen med eksterne
søknader, og sier seg enig.

Fordelen med at det skal sendes inn én
søknad per aktivitetstype, er at det gir
kommunen / bydelen mulighet til å overføre
midler mellom ulike aktivitetstyper i
prosjektperioden uten at det må godkjennes
av Bufdir. Samtidig ser bydelsutvalget at
fordelen med denne endringen muligens er
større for Bufdir enn for bydelen, i og med at
deler av koordineringsarbeidet overføres fra
Bufdir til kommune / bydel.

Knutepunktfunksjonen i kommunen / bydelen
ivaretar den helhetlige oppfølgingen av
prosjekter og tiltak, selv om det også i
framtiden vil være mulig å sende separate
søknader for enkeltstående prosjekt eller
tiltak.
Stovner bydelsutvalg mener at innføringen av
aktivitetstyper kan være bra så lenge typen
aktiviteter og tiltak det kan søkes støtte til
ikke endres for mye. Å ha en åpen kategori
hvor det kan søkes om tilskudd til tiltak
utenom de definerte aktivitetstypene er en
god løsning. Stovner bydelsutvalg har
forståelse for at Bufdir ønsker endringer i
søknadsformen, slik at tilskuddsordningens
måloppnåelse enklere kan dokumenteres.
Stovner bydelsutvalg er svært positive til at
ordningen åpner for at flere aktivitetstyper
kan innvilges midler for inntil en
treårsperiode. Dette vil gi et mer forutsigbart
tilbud for barn og unge i bydelen.
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Stovner er en bydel med komplekse
levekårsutfordringer og
fattigdomsproblematikk. Den nasjonale
tilskuddsordningen for å inkludere barn og
unge har vært en svært viktig
finansieringskilde for tiltak som Bydelen har
sett god effekt av.
Stovner bydelsutvalg er positive til at Bufdir
skal bruke indikatorer for omfang av
utenforskap blant barn og unge i kommunene
i fordelingen av tilskudd. Dette punktet er
derimot listet som nummer to i oversikten
over prioriteringer. For å nå enda flere barn
og unge i tilskuddsordningens målgruppe
mener Stovner bydelsutvalg at dette punktet
må bli tillagt større vekt enn både antall barn
og unge i kommunen, og geografisk
spredning. Stovner bydelsutvalg mener at det
er viktig å sette inn tiltak der behovene er
størst.
Bydel Stovner er den nest minste bydelen i
Oslo i innbyggertall, og har per i dag 11 253
innbyggere i alderen 0-25 år. Ti bydeler i Oslo
har et større antall barn og unge. Hvis man
derimot ser på antall barn som vokser opp i
lavinntekt ligger Bydel Stovner på en
tredjeplass totalt i Oslo, med den høyeste
prosentandelen på hele 22,9 prosent.
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Det har vært en utfordring at bydelens
regnskapsår og ordningens tilskuddsperiode
ikke har vært sammenfallende. Stovner
bydelsutvalg er derfor positive til at
tilskuddsperioden vil følge kalenderåret.

