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Høring - forslag til forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak
Barneombudet viser til høringsnotat datert 28.10.2020 med forslag om forskriftsfesting av
tilskuddsordningen til aktivitetstilbud til barn i mottak.
Barn i mottak har behov for aktiviteter som kan bidra til å gjøre ventetiden kortere og legge til rette for
inkludering og kontakt med lokalmiljøet. Vi støtter derfor forslaget om å forskriftsfeste ordningen.
Barneombudet har blitt gjort kjent med noen praktiske utfordringer knyttet til den foreslåtte forskriften.
Vi anbefaler departementet å vurdere enkelte justeringer i forslaget for å få på plass en ordning som i
størst mulig grad sikrer barn i mottak et kontinuerlig og godt tilpasset aktivitetstilbud.
For det første skal det ha vært noen utfordringer knyttet til kontinuitet og forutsigbarhet for
tilskuddsmottakerne fordi vedtak om tildeling av tilskudd først blir fattet sent på året og ikke kan dekke
aktiviteter som er gjennomført før tilskuddet blir gitt. Dermed kan det oppstå situasjoner der det blir
flere måneders opphold i aktivitetstilbudet i forbindelse med søknad om fornyet tilskudd. Vi anbefaler
departementet å innrette forskriften slik at tilbud som uansett er ment å fortsette ikke må avbrytes i
kortere eller lengre perioder.
For det andre er målgruppen for ordningen beskrevet som for snever. I evalueringsrapporten om
tilskuddsordningen utarbeidet av Oxford Research i 2018 er det anbefalt at formålet og målgruppen for
ordningen utvides, slik at for eksempel foreldre, barn fra lokalmiljøet og eldre søsken kan inkluderes. En
utvidelse vil kunne gi rom for aktiviteter som har positiv effekt på familieforhold inkludering og nettverk
for barn i mottak. Vi anbefaler departementet å vurdere en slik utvidelse.

Med vennlig hilsen
Camilla Kayed
fagsjef

Anders Prydz Cameron
seniorrådgiver
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