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Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner
Norges KFUK-KFUM-speidere takker for mulighet til å uttale seg om departementets
forslag til forskriftsendring.
Vi ser behovet for gjennomgang av forskriften, men som mange organisasjoner
allerede har påpekt, så har ikke prosessen vært god nok. Departementets intensjon
og begrepsbruk har vært uklar, og vi ville satt pris på og blitt invitert tidligere inn i
prosessen. Til eksempel kan nevnes Klima- og miljødepartementet som skal skrive
nye Stortingsmelding om Friluftsliv. KLD inviterte alle organisasjoner til et
oppstartsmøte, før arbeidet med meldingen settes igang. Neste gang BLD skal starte
opp med nytt høringsarbeid for eksempel i forbindelse med ny Stortingsmelding om
Familie- og oppvekstsvilkår, anbefaler vi at vi blir invitert til et innspillsmøte i forkant
av stortingsmeldingen.
Vi vil i det kommende kommentere departementets forslag med samme nummering
som i høringsbrevet. Ikke alle punktene vil bli kommentert.
1.Behovet for endringen
Som barne- og ungdomsorganisasjon er det viktig at våre medlemmer får gode
rammevilkår og et enkelt regelverk og mindre byråkrati å forholde seg til.
Kulturdepartementet har laget en egen veileder som har som mål at forvaltningen
skal bruke de samme begrepene og definisjonene i statlige tilskuddsordninger. Det er
underlig at BLD ikke har lest denne veilederen og ikke tar i bruk veilederens
definisjoner. Vi ber om at veilederen tas i bruk når ordlyden i forskriften skal utformes.

2.Endringer i regelverket for tilskuddsordninger
2.2 Medlemmer og tellende medlemmer
Norges KFUK-KFUm-speidere har fulle demokratiske rettigheter for alle våre
medlemmer og vil således falle inn under departementets forslag til definisjon av
tellende medlemmer. Vi støtter midlertidig ikke departementets forslag da dette vil
føre til at mange barne- og ungdomsorganisasjoner vil falle helt ut av dagens
ordning, siden de da ikke vil oppfylle inngangskravene til ordningen. At mangfoldet
og bredden av norske barne- og ungdomsorganisasjoner skal reduseres, kan umulig
ha vært departementets intensjon.
Vi støtter LNUs forslag til definisjon av tellende medlemmer: Med tellende medlem
menes en person som pr 31.12 i grunnlagsåret er frivillig og individuelt meldt inn i en
organisasjon, er under 26 år og har betalt kontingent og står i medlemsregisteret. Og
videre at det tas inn en ny bestemmelse i kap 2 om definisjoner som er lik
definisjonen av demokratisk organisasjon som i veilederen: En demokratisk
organisasjon kjennetegnes ved at alle medlemmer fra og med 15 år har fullverdige

demokratiske rettigheter i organisasjonen. Dette inkluderer stemmerett, lik møte-,
tale-, og forslagsrett, rett til å la seg velge til representant..
Bostedsadresse
Departementet foreslår å innføre krav om bostedsadresse i tillegg til dagens krav om
adresse. Dette vil bli for mye byråkrati for organisasjonene som både må føre inn to
adresser i medlemssystemet for hvert medlem, samt på legge organisasjonene å
kontrollere om en adresse er postadresse eller bostedsadresse. Vi støtter LNUs
forslag om å bruke adresse og ikek bostedsadresse, gjennomgående i hele
forskriften.
2.3 Årskontingent
Vi støtter departementets krav om registrering i Enhetsregisteret og muligheten for
registrering i Frivillighetsregisteret når det er ferdig utviklet.
2.7 Basistilskuddets størrelse
I dagens ordning får alle organisasjoner, uavhengig av størrelse, et basistilskudd på
minimum tilsvarende 3G. Dette betyr at ordningen favoriserer små organisasjoner,
mens de større organisasjonene ikke får noe premieringen for at de greier å
rekruttere flere medlemmer. Samtidig er det bra at dagens ordning sikrer mangfold av
organisasjonene. Vi støtter departementets intensjon om i større grad å favorisere de
store organisasjonene men tildelingspotten må økes. Det har vært en stor økning i
antall støtteberettigede organisasjoner, fra 71 organisasjoner i 2008 , til 88
organisasjoner i 2013. Det er nå flere organisasjoner som konkurrer om de samme
midlene. Det er ikke bra. Bevilgningen har de siste årene vært indeksregulert, og det
er en utvikling i rett retning. Samtidig har grunnbeløpet (G) vokst mer enn
indeksreguleringen, slik at bevilgningen synker år for år. Bevilgningen må reguleres
etter grunnbeløpet og bevilgningens størrelse må økes.
2.11 Overgangsbestemmelse
Departementet foreslår at forskriften skal tre i kraft grunnlagsåret 2015 for §§ 8 og
25, mens resten av endringene skal tre i kraft i 2014. Dette er en urealistisk
tidsramme og vi støtter LNUs forslag om at alle foreslåtte endringer som omhandler
grunnlagstall og dokumentasjon gis utsatt ikrafttredelse, slik at ingen endringer får
tilbakevirkende kraft.
Internasjonal grunnstøtte
Av andre momenter vil vi trekke frem ordningen med internasjonal grunnstøtte. Hittil
er det få som benytter seg av ordningen noe som antagelig skyldes den alt for lite
potten, samt at antall møter i Europa prioriteres foran kvalitativt, langsiktig arbeid i
organisasjonene. Sammenlignet med UDs støtteordninger for internasjonalt arbeid er
det underlig at BLD ikke har samme tilnærming.
Vi støtter LNUs krav om en revidering av ordningen med fokus på kvalitativ
resultatoppnåelse og forenkling av regelverk.
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