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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om forslag til forskrift om
tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak
Vi i SUR er opptatt av at barn og unge skal ha et godt fritidstilbud, uansett hvor de
bor, hvor de går på skole, og uavhengig av deres bakgrunn og funksjonsnivå.
Derfor er vi veldig glade for at det foreslås å videreføre tilskuddsordningen til
aktivitetstilskudd for barn i asylmottak. Vi mener at dette er en investering i barn
og unges livskvalitet i en vanskelig livssituasjon.
En av SURs prioriterte arbeidssaker for 2021 er bedre fritidstilbud for barn og unge,
og vi mener at mange av målsettingene vi jobber ut ifra i Oslo kan overføres til
dette nasjonale tiltaket. Her er våre innspill til fokusområder dere kan sørge for å
ivareta gjennom tilskuddsordningen:
● Det må arrangeres et mangfold av aktiviteter for unge, slik at ungdommer
kan inkluderes og sosialiseres.
● Det bør legges til rette for deltakelse i idrettsaktivitet som er ment for gøy
og ikke for å “satse”. Veldig mange unge opplever at idrett for fort blir alvor,
og det passer ikke for alle.
● Aktivitetene som gis tilskudd til må være godt tilrettelagt for personer med
funksjonsnedsettelser.
● Aktivitetene bør ikke kjønnsinndeles.
● Det bør sikres et så mangfoldig fritidstilbud som mulig.
● Det må sikres at alle i målgruppen får informasjon om tilbudene, og blir
invitert med på aktiviteten.
● Det bør satses mer på kreative fritidsaktiviteter som dans og kunst.
● Gode tilbud for barn og unge trenger forutsigbarhet, og vi mener at det bør
sikres midler til å opprettholde tilbud som lar seg gjenta over tid.
Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt
hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
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