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FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR GRUNNSTØTTE TIL DE FRIVILLIGE
BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE - HØRING
Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til nytt regelverk for grunnstøtte
til barne- og ungdomsorganisasjonene ut på høring. Frist for innspill og kommentarer til
forslaget er 1. oktober 2007.
Vedlagte utkast til ny forskrift har fått gjeninnført aktivitet som utmålingskriterium. Dette
etter sterkt ønske fra barne- og ungdomsorganisasjonene selv, noe som kom til uttrykk
gjennom høringsuttalelser til NOU 2006:13 Fritid med mening og et møte mellom
organisasjonene og departementet den 11. mai i år. Forslaget følger i hovedsak innspillet som
departementet fikk fra en hurtigarbeidende rådgivende arbeidsgruppe bestående av
representanter fra barne- og ungdomsorganisasjonene.
Departementet tar sikte på å innføre nytt regelverk for grunnstøtte til de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene fra og med tilskuddsåret 2008. I denne forbindelse forskyves
søknadsfristen for tilskuddsåret 2008 til 1. februar 2008.
På grunn av at nasjonal grunnstøtte for 2008 vil basere seg på innhentet dokumentasjon for
2006, foreslår departementet som en overgangsordning at aktivitetskriteriet ikke kommer til
anvendelse for tilskuddsåret 2008.
Aktivitetskriteriet vil imidlertid inkluderes i beregning av nasjonal grunnstøtte i 2009, og da
på bakgrunn av dokumentasjon for kurs arrangert av sentralleddet i 2007. Organisasjonene
innenfor ordningen anmodes derfor allerede nå om å starte innsamling av dokumentasjon for
alle slike aktiviteter i 2007, for å styrke sin søknad om nasjonal grunnstøtte i 2009.
Et á konto beløp tilsvarende 40 % av mottatt tilskudd i 2007 vil etter innsendt søknad bli
utbetalt organisasjoner som i dag mottar grunnstøtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.
Dette beløpet vil deretter bli motregnet utbetaling av ordinært tilskudd etter den nye
forskriften, som vil skje omkring juni/juli 2008.
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I de følgende punktene gjennomgås departementets forslag til nytt regelverk for nasjonal og
internasjonal grunnstøtte for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Spesielt
gjennomgås og forklares de punkter som er forandret i forhold til den eksisterende forskriften.
1.

BAKGRUNN FOR NYTT REGELVERK

Barne- og likestillingsdepartementet fikk gjennomført en helhetlig evaluering av statlige
støtteordninger rettet mot barne- og ungdomsorganisasjonene i 2004 (Agenda Utredning og
Utvikling 2004). Departementet så imidlertid et behov for en mer grundig utredning av den
statlige støttepolitikken overfor frivillige barne- og ungdomsorganisa-sjoner, og oppnevnte et
utvalg (Barne- og ungdomsorganisasjons-utvalget) for å utrede den statlige støttepolitikken og
de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonenes betydning i samfunnet. Utvalget leverte sin
utredning (NOU 2006:13 Fritid med mening) i juni 2006. Der presenteres en rekke forslag for
å styrke rammevilkårene for barne- og ungdomsorganisasjonene, samt prinsipper for et nytt
regelverk for grunnstøtte. Barne- og likestillingsdepartementet sitt forslag til ny forskrift
bygger på hovedprinsipper fremmet i NOUen og tilbakemeldinger fra de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene i forbindelse med høringsrunden på NOUen.
2.

BASISTILSKUDD OG EKSTRA VARIABELT TILSKUDD

Det foreliggende forslaget til regelverk for nasjonal grunnstøtte bygger på to former for
tilskudd: basistilskudd og variabelt tilskudd. Alle organisasjoner som oppfyller et begrenset
antall basiskriterier kan oppnå basistilskudd. I tillegg er det et utvalg variable
utmålingskriterier som organisasjonene selv kan velge å strekke seg etter, og dermed få utløst
et ekstra grunntilskudd av variabel størrelse.
3.

ORGANISASJONER SOM OMFATTES AV FORSKRIFTEN (§ 2)

Utkast til forskrift § 2 første ledd, stiller flere nye krav til organisasjonenes vedtekter når det
gjelder formuleringer omkring formål samt barn og ungdoms deltakelse og innflytelse. For
flere av organisasjonene som i dag er inne i ordningen antas det at vedtektsendringer vil være
nødvendig.
For at organisasjoner skal kunne tilpasse seg det nye regelverket på dette punktet, vil
departementet tillate at vedtektsendringene blir foretatt på organisasjonens første ordinære
representantskapsmøte/landsmøte etter at forskriften trer i kraft.

4.

ØVRE ALDERSGRENSE FOR TELLENDE MEDLEMMER (§ 6)

Departementet ønsker å opprettholde den nåværende forskriftens bestemmelse om at tellende
medlemmer skal være under 26 år. Grunnen til dette er at støtteordningen skal gjelde for
organisasjoner for, av og med barn og ungdom. En heving av aldergrensen til 30 år vil
medføre at det indirekte overføres mer ressurser til organisert ungdom mellom 26 og 30 år, og
mindre ressurser til barn og ”yngre ungdom”. Departementet anser en slik utvikling som
uønsket.
5.
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ÅRSKONTINGENT (§ 8)

I følge den foreslåtte forskriften skal departementet fastsette en minstesats for
medlemskontingent per tellende medlem. Departementet går inn for at denne satsen settes til
kroner 50. Dette anses som et rimelig, men nødvendig beløp for at ungdom skal ta aktiv
stilling til medlemskapet. En minimum medlemskontingent på kr 50 vil videre være med på å
begrense et stort antall ikke-aktive medlemmer, noe som er med på å utvanne
medlemskapsbegrepet. I tillegg vil det sikre at organisasjonene har en egenfinansiering, og
ikke kun får sine inntekter fra tilskuddsordningen for grunnstøtte fra Barne- og
likestillingsdepartementet. Dette aktualiseres ytterligere i og med at departementet går inn for
å fjerne ”75 % -regelen”.
6.

FJERNING AV ”75 % -REGELEN”

I forbindelse med at det fastsettes en minstesats i medlemskontingent, foreslås å fjerne den
såkalte ”75 % -regelen”. Denne bestemmelsen innebærer at en organisasjon ikke kan motta
støtte fra denne ordningen på mer enn maksimalt 75 % av utgifter i sentralleddets regnskap
for grunnlagsåret. Argumentet for dette har vært at staten ikke skal fullfinansiere driften av
organisasjonene i ordningen.
Departementet ser at denne bestemmelsen har utilsiktede konsekvenser. For det første
favoriserer den organisasjoner med mange eksterne finansieringskilder, tilskudd fra andre
departement eller en moderorganisasjon med mye ressurser. For det andre så tar regelen ikke
hensyn til den store andelen humankapital (verdien av frivillig arbeid) organisasjonene har i
sine sentralledd. For det tredje så fører denne regelen til at organisasjoner i sterk
medlemsvekst ikke får full uttelling, da beregningsgrunnlaget for tilskudd er to år tidligere
enn tilskuddsåret.
Ved å innføre en minimum medlemskontingentsats for alle tellende medlemmer, er
departementet av den oppfatning av at kravet til at organisasjonene må ha en egeninntjening
og ikke kan basere hele sin aktivitet på nasjonal og internasjonal grunnstøtte, er opprettholdt.

7.

KRAV TIL VALG HVERT ANNET ÅR I LOKALLAG (§ 9)

Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget foreslo i NOU 2006:13 å innføre et krav om at
lokallag må avholde valg minst hvert annet år. Departementet støtter dette forslaget.
Avholdelse av valg i lokallag hvert annet år vil sikre en demokratisk brukerstyring av
lokallagene. Bakgrunnen for dette er at medlemsmassen i barne- og ungdomsorganisasjonene
skiftes ut/endrer seg mye raskere enn i voksenorganisasjoner.
Departementet mener at prinsippet om demokratisk brukerstyring må stå såpass sterkt at det
legitimerer et slikt krav.
Unntaket i dagens regelverk, som gjelder for lokallag der bare tre eller færre av medlemmene
er 15 år eller eldre og som derfor ikke har et valgt styre, vil bli videreført. I slike tilfeller er
det tilstrekkelig at den personen som fungerer som leder for lokallaget underskriver.
8.
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ÅRSRAPPORT OG MEDLEMSLISTER (§§ 10 OG 25)

Departementet ønsker å forenkle praksis for signering av grunnlagsdokumentasjon fra
lokalleddet. I dagens regelverk kan kun valgt leder signere medlemsliste (ved lokal
innkreving) og årsrapport. I forslaget til ny forskrift kan enten lokallagets leder eller den
personen som styret har gitt slik fullmakt bekrefte denne dokumentasjonen. Dersom
Fordelingsutvalget krever det, må det kunne fremvises protokoll fra års- eller styremøte, der
slik fullmakt har blitt gitt.
9.

DEFINISJONER OG KRAV VEDRØRENDE KURS (§ 11)

Etter ønske fra barne- og ungdomsorganisasjonene selv, går departementet inn for å
gjeninnføre aktivitet som utmålingskriterium i nytt regelverk. En hurtigarbeidende rådgivende
arbeidsgruppe, bestående av fem representanter for ulike kategorier av barne- og
ungdomsorganisasjoner, ble nedsatt av departementet i mai i år. Gruppen leverte i juni sitt
forslag til hvordan aktivitet kan gjeninnføres som utmålingskriterium. Departementets forslag
til aktivitet som variabelt utmålingskriterium bygger på arbeidsgruppens forslag, med noen
mindre endringer.
I det vedlagte forslaget til ny forskrift, § 11, heter det at kurs må ha et pedagogisk innhold.
Aktiviteter som kan regnes som rene rekreasjons- eller fritidsaktiviteter støttes derfor ikke.
Det kan likevel gis støtte dersom man har et kurs med pedagogisk innhold i tilknytning til
rekreasjons- eller fritidsaktiviteter, og som oppfyller de øvrige kravene i paragrafen. Det skal
da kun gis støtte for den delen som har et pedagogisk innhold.
Departementet mener støtteberettigede kurs må være i samsvar med forskriftens formål.
Organisasjonenes rolle som arena for medbestemmelse og demokrati er i denne sammenheng
sentral. Det er viktig at kursene er med på å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i
barne- og ungdomsorganisasjonene, gjennom opplæring i demokratiske prosesser og
grunnleggende organisasjonskunnskap. Departementet er enig med Barne- og
ungdomsorganisasjons-utvalget i at det er viktig at de sentrale kursene gir barn og unge en
mulighet til å få større samfunnsforståelse og dermed mulighet til å bli aktive medborgere.
Departementet foreslår i denne sammenheng at kurs som avholdes i forbindelse med årsmøter,
styremøter og andre vedtektsfestede møter kan regnes med så fremt de oppfyller de øvrige
kravene i utkastet § 11. Videre er det ikke nødvendig at kursdagene er sammenhengende (jf.
utkastet § 11, fjerde ledd). Dette betyr at for aktiviteter som både har innslag av fritid og
pedagogisk innhold, som for eksempel sommerleir, så kan den pedagogiske delen regnes med.
10.

KRITERIER FOR BASISTILSKUDD (§ 13 OG 14)

a. Demokratisk oppbygning med like rettigheter for alle over 15 år
Når det gjelder å sikre demokratiske rettigheter for medlemmer i barne- og
ungdomsorganisasjonene, så opererer dagens forskrift med begrepet ”lik rett til innflytelse i
organisasjonen” for alle medlemmer som har fylt 15 år (§§ 12.2 og 13.2). Departementet går
inn for å konkretisere bestemmelsen og stadfeste demokratiske rettigheter for alle medlemmer
over 15 år til ”lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som
representant…”. En slik formulering presiserer at alle medlemmer som har fylt 15 år kan
velges til alle typer demokratiske verv i organisasjonen.
Da departementet ser det som svært viktig at alle tellende medlemmer over 15 år i
organisasjonene har like demokratiske rettigheter, ønsker departementet å fjerne
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Fordelingsutvalgets mulighet til å gi unntak fra denne demokratibestemmelsen (§ 13.2).
Denne unntaksbestemmelsen har eksistert i flere år, og organisasjonene har hatt god tid til å
tilpasse seg det nye regelverket.
Departementet vil opprettholde dispensasjonen i dagens regelverk (§ 9) fra kravet om at et
styre må være valgt av og blant medlemmene for lag der bare 3 eller færre av medlemmene er
gamle nok til å ha like demokratiske rettigheter.
b. Minimum antall medlemmer
Det foreslås at nedre grense for å være støtteberettiget for grunnstøtte settes til 700 tellende
medlemmer. Grunnen til dette er at organisasjonssamfunnet består av stadig flere
organisasjoner med færre medlemmer. Terskelen for å kvalifisere som mottaker av
grunntilskudd bør ikke ligge så høyt at viktige demokratifremmende organisasjoner ikke får
tilskudd til å etablere seg med strukturer som sikrer stabil drift. Ved å redusere kravet til 700
tellende medlemmer blir det enklere å komme innenfor ordningen og å forbli der. Samtidig er
det viktig at tilskuddsordningen orienterer seg mot landsdekkende organisasjoner, som må
forventes å ha en viss størrelse.
c. Landsomfattende organisasjoner – lokallag
I tråd med at det blir stadig flere organisasjoner med færre medlemmer, har organisasjonene
færre lokallag og mindre utbredelse enn tidligere. Som en konsekvens av dette foreslår
departementet at det skal stilles krav til fem lokallag fordelt på fem fylker for å omfattes av
tilskuddsordningen. Et tellende lokallag må som før ha minst fem tellende medlemmer.
Bestemmelsen i dagens regelverk (§ 9) om at fylkeslag som gjelder som lokallag regnes som
lokallag, foreslås videreført. Dersom det er lokallag i fylket kan et fylkeslag telle som lokallag
dersom det omfatter tellende medlemmer som ikke har tilknytning til noe lokallag.
d. Organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag
Departementet ønsker å videreføre dagens nedre grense på 100 medlemmer for å være
støtteberettiget. Det vil fremdeles være mulig for Fordelingsutvalget å gi unntak fra krav om
antall medlemmer i særskilte tilfelle.
Departementet mener det er hensiktsmessig å ha et minimumskrav til lokallag for
organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag, for å kunne vise til en viss utbredelse og
internt organisasjonsdemokrati. Dette ivaretas ved at det foreslås at man må kunne vise til
minst to lokallag i forskjellige fylker, med minst fem tellende medlemmer i hvert lag. Dette er
en reduksjon fra dagens forskrift, som krever fem lokallag i tre fylker.
11.

STØRRELSEN PÅ BASISTILSKUDD (§15)

I sitt forslag til prinsipper som skal ligge til grunn for et nytt regelverk for grunnstøtte, foreslo
Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget at størrelsen på basistilskuddet settes til to ganger
grunnbeløpet i Folketrygden (2G) og at resterende del av bevilgningen til støtteordningen blir
fordelt på de ulike variable utmålingskriteriene.
Departementet er enig i å redusere basistilskuddet fra dagens 4G for å overføre en del av
bevilgningen til de variable utmålingskriteriene. For at de organisasjonene som bare i
begrenset grad vil motta tilskudd utover basistilskuddet skal ha mulighet til å kunne
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opprettholde en organisasjonsdrift, foreslår departementet å sette basistilskuddet til 3G. Dette
tilsvarer i dag i overkant av kr 200 000.
12.

VARIABLE UTMÅLINGSKRITERIER (§ 16)

a. Antall tellende medlemmer
Departementet går inn for at tilskudd beregnes fra første medlem og for alle tellende
medlemmer i organisasjoner som oppfyller basiskriteriet om 700 tellende medlemmer.
Poengberegning vil gjøres ut i fra en skala som gir noe høyere uttelling enn i dagens regelverk
for organisasjoner på under 2 000 tellende medlemmer og over 20 000 tellende medlemmer.
Når det gjelder organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag, så foreslår departementet
et innslagspunkt på 100 medlemmer. Dette betyr at et variabelt tilskudd utmåles per medlem
på bakgrunn av nevnte skala for organisasjoner som har flere enn 100 tellende medlemmer.
b. Antall tellende lokallag
Ut i fra formålet om at støtteordningen skal gjelde for landsdekkende barne- og
ungdomsorganisasjoner ønsker departementet at et variabelt tilskudd skal beregnes på
poengbasis fra første lokallag i organisasjoner med mer enn 20 tellende lokallag. Dette er en
innstramming for dagens ”Gruppe 2-organisasjoner”, der kravet er tellende lokallag i minst
fem fylker.
For organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag bør variabelt tilskudd beregnes på
poengbasis fra første tellende lokallag, uten nedre grense.
Departementet er enig med Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalgets forslag om at det settes
degressive innslagspunkt for antall lokallag som overstiger 300 og 600 lag. Det settes ikke
noe øvre tak for antall tellende lokallag.
c. Grad av representasjon av tellende medlemmer i sentralstyret
Departementet støtter prinsippet fra Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget om at grad av
ungdomsrepresentasjon i sentralstyret bør være et variabelt utmålings-kriterium. Den øvre
aldersgrensen for å få utteling for dette kriteriet bør være 26 år, som er øvre grense for
tellende medlemmer. Det understrekes at dette kriteriet gjelder for faste medlemmer i styret,
eksklusive varamedlemmer.
Det legges opp til en trappetrinnsmodell etter hvor mange prosent av de faste
styrerepresentantene som er tellende medlemmer. Dersom mindre enn 50 % av de faste
medlemmene i sentralstyret er tellende medlemmer vil organisasjonen ikke få noen uttelling
etter dette kriteriet.
d. Grad av kursaktivitet i regi av sentralleddet
Se egen omtale under pkt. 9
e. Andel tellende medlemmer
Det vedlagte forslaget til nytt regelverk innfører et variabelt tilskuddskriterium som gir ekstra
tilskudd for organisasjoner der tellende medlemmer utgjør 50 % av medlemsmassen eller mer.
Dette anses som en rimelig grense for å favorisere barne- og ungdomsorganisasjoner som
domineres av barn og unge.
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I følge forslaget til ny forskrift vil alle organisasjoner som oppfyller kriteriene for
basistilskudd få en faktor på 1,0. Har man minst 50 % tellende medlemmer får man en faktor
på 1,7.
f. Grad av selvstendighet
Departementet mener at kun selvstendige barne- og ungdomsorganisasjoner skal kunne motta
optimalt tilskudd. I forslaget til ny forskrift er det derfor lagt inn et variabelt
utmålingskriterium som angår grad av selvstendighet som organisasjon. Det foreslås at alle
organisasjoner som oppfyller kravene til basistilskudd får en multipliseringsfaktor på 1,0 i
dette kriteriet. Organisasjoner som oppfyller kravet om selvstendighet får en faktor på 1,6.
13.

ETABLERINGS- OG UTTRAPPINGSTILSKUDD (KAP 4)

Med departementets forslag til nytt regelverk senkes terskelen for å komme inn i ordningen til
700 tellende medlemmer. Departementet finner det derfor naturlig at perioden som en
organisasjon kan motta etableringstilskudd reduseres til tre år (fra fem år i dagens forskrift).
Kravet for å motta etableringstilskudd vil fremdeles være 300 tellende medlemmer.
Departementet ønsker å opprettholde dagens ordning med uttrappingstilskudd i maksimalt tre
år. Selv om faren for å falle utenfor tilskuddsordningen blir redusert nå som antall tellende
medlemmer for å komme inn i ordningen reduseres, så vil uttrappingstilskudd fungere som et
sikkerhetsnett overfor organisasjoner som kan havne i ekstraordinære situasjoner.
14.

INTERNASJONAL GRUNNSTØTTE (KAP 5)

Departementet går inn for å videreføre dagens tilskuddsordning for internasjonal grunnstøtte.
En omgjøring av denne ordningen til et variabelt utmålingskriterium, som foreslått av Barneog ungdomsorganisasjonsutvalget, vil ikke kunne garantere at et beløp tilsvarende den
eksisterende bevilgningen til internasjonal grunnstøtte vil bli opprettholdt.
I følge utkastet til ny forskrift må all aktivitet som skal inngå i beregningsgrunnlaget ha
internasjonal deltakelse og en internasjonal karakter. Med formuleringen i dagens § 23 kan
dette tolkes til kun å gjelde for aktiviteter som arrangeres i Norden. Forskriftsendringen er
med andre ord en klargjøring av gjeldende regelverk. For øvrig foreslår departementet ingen
endringer i den internasjonale grunnstøtten.
15.

DOKUMENTASJONSBESTEMMELSER (KAP 6)

Endringer som departementet foreslår i dette kapittelet er i tråd med nye utmålingskriterier i
regelverket, jf utkastet §§ 25, 26, 27 og 28.
I § 25 poengteres at sentralt medlemsregister må inneholde opplysninger om fødselsår for
tellende medlemmer (dette er en gjeldende bestemmelse som har fått endret ordlyd). Som
nevnt under pkt 7 går departementet inn for en forenkling der medlemsliste (ved lokal
innkreving) og årsrapport skal signeres enten av leder eller av en annen som styret har gitt
fullmakt.
I forskriftsutkastet § 26 stilles de samme dokumentasjonskrav til tellende lokallag som i det
eksisterende regelverket.

Side 7

I § 27, som angår dokumentasjon av andel tellende medlemmer i sentralstyret, gjelder
dokumentasjonskravet faste medlemmer, eksklusive varamedlemmer.
I utkastet § 28, som angår dokumentasjon for kurs, fremgår det at deltakerlister må inneholde
navn, adresse og fødselsår på alle deltakere. I tillegg må det innrapporteres tilknytning til
lokallag og organisasjon, for å få bekreftet om deltakeren kan inngå i beregningsgrunnlaget.
16.

KONTROLL OG SANKSJONER (KAP 9)

Departementet ønsker å gi utvalget noe større fleksibilitet når det gjelder sanksjonsformer
overfor organisasjoner som viser klanderverdig opptreden i forhold til tilskuddsordningen. I
dag kan utvalget utelukke slike organisasjoner fra tilskuddsordningen i ett eller to år.
Departementet foreslår å endre bestemmelsen slik at utvalget i slike tilfeller kan velge å bare
delvis utelukke en organisasjon fra tilskuddsordningen.
17.

REFUSJONSORDNING FOR KOSTNADER FORBUNDET MED Å
INKLUDERE FUNKSJONSHEMMEDE

Departementet vurderer å inkludere en bestemmelse i forskriften som gjør det mulig for
barne- og ungdomsorganisasjoner å få refundert merkostnader for å tilrettelegge for kurs og
aktiviteter for unge funksjonshemmede. Ordningen skal i så fall gjelde for alle barne- og
ungdomsorganisasjoner som omfattes av forskriften.
Dette forslaget er ikke formulert i vedlagte utkast til nytt regelverk, og departementet ønsker å
motta organisasjonenes synspunkter på en slik refusjonsordning: Ønsker organisasjonene en
slik ordning, og hva slags kostnader bør i tilfelle være refusjonsberettiget?
18.

INNFØRING AV BASISKRITERIUM OM LIKESTILLING

Departementet vurderer å innføre likestilling som et kriterium for å motta basistilskudd, for å
fremme lik representasjon av begge kjønn i organisasjonenes styrende organer Et slikt
inngangskrav kan være at organisasjoner innenfor støtteordningen må ha minst 40 %
representasjon av begge kjønn i styrende organer, alternativt at sammensetningen i styrende
organer skal reflektere organisasjonens prosentvise sammensetning når det gjelder kjønn.
Organisasjoner som i kraft av sitt formål og virke kun retter seg mot ett kjønn, bør i tilfelle
kunne gis dispensasjon fra dette inngangskravet.
Dette forslaget er ikke formulert i vedlagte utkast til nytt regelverk, og departementet ønsker å
motta organisasjonenes synspunkter på et slikt inngangskriterium.
19.

IKRAFTTREDELSE

Forskriften vil tre i kraft straks den er vedtatt og gjelde fra og med tilskuddsåret 2008.
For tilskuddsåret 2008 vil departementet utsette søknadsfristen om nasjonal og internasjonal
grunnstøtte. Særskilt søknadsfrist for tilskuddsåret 2008 vil være 1. februar 2008. Etter dette
vil ordinær søknadsfrist være 1. september året før tilskuddsåret. Det vil bli lagt inn en
overgangsordning i forskriften som presiserer at utmålingskriteriet for kurs ikke vil komme til
anvendelse før tilskuddsåret 2009.
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Departementet imøteser høringsuttalelser innen høringsfristen 1. oktober 2007.
Dette høringsbrevet samt alle innkomne uttalelser vil bli lagt ut fortløpende på
www.regjeringen.no/bld under temaet ”høringer”.

Med hilsen

Åsa Steinsvik (e.f.)
Finn Yrjar Denstad

Vedlegg:
- Liste over høringsinstanser
- Utkast til ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
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Liste over høringsinstanser
Kultur- og kirkedepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Revisorforeningen
Fordelingsutvalget
Følgende barne- og ungdomsorganisasjoner:
ACTA, Barn og unge i Normisjon
Afrikan Youth in Norway
AFS-Norge Internasjonal utveksling
Agenda X, Antirasistisk senter
AKKS Norge
Aktivitetsklubben i Den kirstelige menighet
Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter
Arbeidernes Ungdomsfylking
Barne- og Ungdoms revmatikergruppe
Miljøagentene
Blå Kors Ungdomsforbund
Changemaker
CISV Norge Internasjonale barneleire
DavviNuorra, c/o Christina Henriksen
De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og
Ungdomsråd
Demokratisk Alternativ
Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge
Den Norske Turistforenings ungdom
Det Norske Misjonsforbunds Ungdom
Det Norske Misjonsselskaps Ungdomsorganisasjon
Det Norske Totalavholdsselskap Barneforbund
Doajmmasiebrre Julev-Sábme
Europeisk Ungdom
Foreningen for Hjertesyke Barns ungdomsgruppe
Foreningen for Laurence Moon Bardet Biedl
Syndrom
Foreningen Musikk fra livets begynnelse
Foreningen Nordens Ungdomsforbund
Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon
Frelsesarmeens Barn og Unge
Fremskrittspartiets Ungdom
Frikirkens Barn og Unge
Unge funksjonshemmede
Himmilo Youth in Norway
Hyperion - Norsk forbund for fantastiske
fritidsinteresser
Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom
Håndverksstedet - for barn og unge
Indian Youth Sports and Cultural Association
Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling
Internasjonal Dugnad
Internasjonale Sosialister
IOGT’s juniorforbund i Norge
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JUVENTE
Korpsnett Norge
Kristelig Folkepartis Ungdom
Kristen Idrettskontakt
Kristent arbeid blant blinde og svaksynte
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Ungdom
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring
Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte
Landsforeningen for Trafikkskadde Ungdomsutvalg
Landsforeningen for Transkjønnete
Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommers
ungdom
Landsforeningen Ungdom og Fritid
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner
Landsstyret ERGON
Leo i Norge
LOs Ungdomsutvalg
Mental Helse Ungdom
Metodistkirkens Ungdomsforbund
Mira-senteret: Ungdomsgruppa
Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom
Natur og Ungdom
Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund
Noregs Ungdomslag
Norges Astma- og Allergiforbund: Barn og ungdom
Norges Barne- og ungdomskorforbund
Norges Blindeforbunds Ungdom
Norges Bygdeungdomslag
Norges Diabetesforbunds Ungdom
Norges Døve-Ungdomsforbund
Norges Frimerke Ungdom
Norges Handikapforbunds Ungdom
Norges Idrettsforbund og olympiske komite
Norges Jeger- og Fiskerforbunds Ungdomsutvalg
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM speidere
Norges Kommunistiske Ungdomsforbund
Norges Konservative Studentforbund
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Musikkorps Forbund

Norges Muslimske Ungdom NMU
Norges Røde Kors Ungdom
Norges Speiderforbund
Norges Unge Katolikker
Norges Unge Venstre
NORILCOs Ungdom
Norsk Cøliakiforenings Ungdom
Norsk Dysmeliforenings Ungdom
Norsk Epilepsiforbunds Ungdom
Norsk filmklubbforbund: barn og ungdom
Norsk Folkehjelp Ungdom
Norsk Forening for Nevrofibromatoses Ungdom
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Norsk Forening for Stomi og Reservoaropererte
Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Motorsykkel Union
Norsk Målungdom
Norsk Organisasjon for Rullebrett
Norsk Psoriasis Forbunds Ungdomsorganisasjon
De Unges Orkesterforbund
Norsk Søndagsskoleforbund
Norsk Tyrkiske Ungdomsforening
Norske 4 H
Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund
Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg
Ny Generasjon
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Pinsevennenes Barne- og Ungdomsarbeid
Pluss - Landsforeningen mot aids
Press Redd Barna ungdom
PSO- Ung, Norsk Psoriasisforbunds
ungdomsavdeling
Ryggmargsbrokkforeningen
Rød Ungdom
Senterungdommens Landsforbund
Somalisk Ungdoms Kultur- og Aktivitetsorganisasjon
SOS Rasisme
Sosialistisk Ungdom
Skeiv Ungdom
Tamilsk Ungdomsforum
Ung Kirkesang
Ungdom mot EU
Ungdom mot narkotika
Ungdom Mot Vold
Ungdomsgruppen i Den Norske Kreftforening
Røde Kors ungdom
Ungdommens Sjakkforbund
Unge Høyres Landsforbund
Ungt Entreprenørskap
Vestlandske Blindeforbunds Ungdomsgruppe
Vietnamesisk barne- og ungdomsforening
Youth for Understanding
YS- Ung

