Høringsuttalelse om forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge

Fra: Tønsberg kommune
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Tønsberg kommune
921383681
Caroline Mydland
caroline.mydland@tonsberg.kommune.no
Savner formulering som sier noe om
ferieopplevelser og aktiviteter.
En endret aldersgruppe vil påvirke
samarbeidende prosjekter internt i
kommunen ettersom dette aldersspennet vil
gå over i de voksnes rekker i Tønsberg.

Greit presisering. En bra klargjøring i hvem
som kan søke ved at organisasjonen må være
registrert i enhetsregisteret og
frivillighetsregisteret.
Helt greit at alle søknader skal gjennom dette
organet, lettere å samordne søknader. Bør
trekkes inn i planleggingsarbeidet før hver
virksomhet søker for å samkjøre om det er
likelydende områder/aktiviteter man søker
på.
Bra at kommunen ikke skal rangere sin egen
søknad. Dette har tidvis ført til misnøye hos
andre aktører tidligere.

Veldig bra at tilskudds året til Bufdir blir
januar –desember. Søknadstidspunktet bør
legges tidlig på året og med svar i

august/september. Dette gir god tid til
planlegging av oppstart, samarbeid etc.
§3-6 Opplysning om vedtak
§4-1 Rapportering og regnskap
§4-2 Kontroll
§4-3 Sanksjoner ved brudd på regelverket
§4-4 Tilbakebetaling av midler
§4-5 Klageadgang
§5-1 Ikrafttredelse
§5-2 Overgangsregler
Eventuelle andre kommentarer

Det er svært positivt at kommunen får vite om
de store organisasjonene som søker direkte til
Bufdir. Disse søker også Bufdir midler via
kommunen, samt kommunens egne
tildelingsmidler gjennom året.
Når det gjelder forslag til søknadsskjema på
side 7 i høringsnotatet, ser vi at en felles
budsjettflett for alle prosjektene og tiltakene i
kommunen kan bli utfordrende. Det er
mindre ressurskrevende og lettere for
kommunen å kunne holde de ulike tiltakene
og prosjektene i separate budsjetter.

