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Høring - NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

Viviser til brev av 22.juli 2011vedlagt ovennevnte utredning.

Utredningen viser til den viktige rollen et sykehjem kan ha i eget lokalsamfunn som
lokal arena for kunst og kulturaktiviteter (s.78). Det er derfor viktig at bygg i
omsorgssektoren blir integrert i nærmiljøet og ikke legges i rolige områder utenfor det
pulserende livet i lokalsamfunnet (s. 93). Det vises videre til at det nå bygges sykehjem
og omsorgsboliger integrert i vanlige boligblokker, på toppen av kjøpesentra, som del
av kulturhuset, sammen med barnehagen, eller i et helt vanlig boligfelt.

Kulturdepartementet ser det som ønskelig å gjøre disse holdningene og utfordringene
kjent på regionalt og lokalt nivå gjennom nettverket av fylkeskontakter for kulturbygg.
Fylkeskontaktens oppgave er å kvalitetssikre søknader til den desentraliserte
ordningen med spillemidler til kulturbygg, en tilskuddsordning som forvaltes av
fylkeskommunene. Departementet vil følge dette opp på kommende
nettsverkskonferanser med fylkeskontaktene.

Kulturdepartementet har videre en merknad til kap.5.4.3Frivilligsentraler.
Her står det i tredje setning at "Mangehar engasjertseggjennom sentralensvirksomhet,
derpensjonisteneutgjørden størstegrupPenfrivillige".Vigjør oppmerksom på at det ikke
finnes statistikk som bekrefter at pensjonister er den største gruppen frivillige.

I nest siste setning står det at "sentralenebørunngå åframstå som konkurrentertil
organisertfrivillighet, men hellerfungere som katalysatoreri det lokale
organisasjonslandskapet". Vivilher vise til at sentralene skal drive i tråd med lokale
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forutsetninger med vekt på samarbeid med frivillige,lag/foreninger og det offentlige,
jfr. Prop. 1 S, Kulturdepartementet 2011-2012.Departementets erfaringer med
ordningen med frivilligsentralerer at hovedtyngden av sentralene driver virksomheten
med vekt på et bredt samarbeid med lokale lag og foreninger og det offentlige.
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