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DET KONGELIGE BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENT
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Barne- og ungdomsorganisasjonene med flere 




Deres ref 						Vår ref.:					Dato
02/00584 

 

FORSKRIFT AV 16. DESEMBER 2002 OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE 
BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER 

Vi viser til Fordelingsutvalgets utsendelse av ny forskrift, søknadsskjemaer og skjema for revisors særattestasjon av 16. desember 2002. Vedlagt følger forskrift av 16. desember 2002 om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i trykket utgave.  

På bakgrunn av blant annet de høringsuttalelsene departementet mottok, er forskriften på flere steder annerledes enn det som ble foreslått i høringsnotatet. Departementet vil særlig peke på følgende: 
	Ved nyinnmelding i siste halvår, kan kontingent for innmeldingsåret og første hele medlemsår betales samtidig. Dette er et unntak fra hovedregelen om at kontingent bare kan betales for ett år av gangen, jf. § 8.
	Kravet til antall medlemmer i gruppe 1 og 2 reduseres fra 1200 til 1000, jf. §§ 12 og 13. 
	Det åpnes for at Fordelingsutvalget kan gjøre unntak fra kravet til antall tellende medlemmer i gruppe 3 (mindre organisasjoner) , jf. § 14 .

Kravet til antall tellende medlemmer ved etableringstilskudd settes til 300, jf. § 15.
Basisbeløpet heves fra 2 G til 4 G, jf. § 18. 
	Taket for hva en organisasjon kan motta i internasjonal grunnstøtte, settes til 20 %, jf.  §24. 
' 

Forskriften er også gjort teknologinøytral, jf §§ 10, 26, 29 og 36. For å oppnå dette har forskriften måtte redigeres noe i forhold til tidligere forskrift. I dagens bestemmelse om dokumentasjon av medlemstall, jf § 26, slås det for eksempel fast at sentralleddet i  organisasjonen skal oppbevare dokumentasjon for alle tellende medlemmers årskontingent, og det er gitt noen særlige regler for oppbevaring av dokumentasjon ved kontant betaling. For øvrig angir ikke bestemmelsen hva slags dokumentasjon som skal oppbevares ved annen betalingsmåte. Dette innebærer ikke at dokumentasjonskravene er endret i forhold til tidligere forskrift. Ved innebetaling pr. giro må sentralleddet fortsatt oppbevare innbetalingsgiroene. For øvrig må den enkelte organisasjon påse at den dokumentasjon som oppbevares er tilstrekkelig i forhold til forskriftens krav. 
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Departementet vil videre gjøre oppmerksom på at forskriften inneholder en overgangsbestemmelse i § 41. Det følger av denne at ingen organisasjoner i inneværende tilskuddsår skal tildeles nasjonal grunnstøtte som er lavere enn den høyeste grunnstøtten organisasjonen mottok i tilskuddsåret 2001 eller 2002. Bakgrunnen for at det i forskriften ikke tas endelig stilling til hvilket av tilskuddsårene 2001 eller 2002 som skal legges til grunn, er at det i tilskuddsåret 2002 ble gjort endringer hva gjaldt uttelling for kurs. Noen organisasjoner fikk på bakgrunn av denne endringen et redusert tilskudd, og departementet mener det ville være urimelig dersom denne enkeltstående endringen skulle gis betydning i overgangsordningen. For disse organisasjonene vil altså det av tilskuddsårene 2001 eller 2002 som gir best uttelling for den enkelte organisasjon, legges til grunn. 

Med hilsen

\\-v ~ ~~)~..a,,:,~
Haktor Helland (e.f.)
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Kopi: Fordelingsutvalget 
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