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Vi stiller oss positive til den nye forskriften og
de foreslåtte endringene.
Vi vil likevel benytte anledningen til å gi noen
innspill om hva vi mener er viktig for at
ordningen skal nå intensjonen best mulig:
1.
Vi ønsker at ordningen legges opp slik
at den på en god måte kan bidra til at barn og

unge i målgruppa kan få mulighet til å delta på
allerede eksisterende aktiviteter for alle, ikke
bare tiltak rettet spesifikt mot målgruppa for
ordningen.
2.
Det bør være mulig at ordningen
dekker også andre utgifter enn kun deltakelse,
for eks mat, reise og sovepose, UTEN at det
blir synlig eller oppleves stigmatiserende.
(Dvs. deltakere bør kunne få støtte til å kjøpe
mat eller bussbillett på samme måte som
andre deltakere uten at det blir synlig for
andre. I stedet for at de for eks settes på en
egen gratisbuss for «de fattige» eller skilles ut
til et eget måltid for de som ikke har råd til å
kjøpe mat i kiosken.)
3.
Begrepet «ferieleir» er brukt flere
ganger i høringsnotatet. Dette er kanskje bare
et eksempel, men vi vil likevel nevne at leirer,
festivaler og liknende ikke nødvendigvis skjer
bare i ferier. Det er derfor viktig for oss at det
er mulig å søke fra ordningen til leirer og
festivaler også utenom ferier.

