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Høringssvar fra LNU —Utredning om sosialt entreprenørskap

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) viser til høringsbrev fra
Nærings- og handelsdepartementet av 23. april d.å., tilgjengelig på nettsidene til
departementet. Høringa gjelder en utredning fra DAMVAD om sosialt entreprenørskap,
bestilt av departementet.

LNU representerer 98 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, med til sammen over 500 000 medlemmer.
LNU er en interesseorganisasjon for medlemsorganisasjonene, og fremmer deres felles interesser for
myndighetene. Vi arbeider blant annet for bedre rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene, og for
enkel og ubyråkratisk sarnhandling mellom myndighetene og frivillig sektor. LNU forvalter sju støtteordninger
på til sammen ca 130 millioner kroner, på vegne av tre ulike departement.

LNU står ikke på listen over høringsinstanser, men vi tillater oss likevel å gi et innspill til
departementets videre arbeid med feltet sosialt entreprenørskap. Utover dette stiller LNU seg
bak høringssvaret fra Frivillighet Norge.

Sosialt entreprenørskap må fremmes via egne verktøy og støtteordninger

Det eksisterer i dag en rekke ulike støtteordninger for medlemsbaserte organisasjoner. Mange
av disse har som formål å fremme demokratiopplæring og bredt, folkelig engasjement -
gjennom deltaking i medlemsbaserte, demokratiske organisasjoner. Flere nyere aktører som
kan defineres som "sosiale entreprenører", opererer i grenseland mellom en tradisjonell
organisasjonsmodell og ulike stiftelses- eller bedriftsbaserte modeller, og låner begreper som
medlem og årsmøte fra organisasjonsmodellen, uten at demokratisk oppbygning
nødvendigvis følger med.

Enkelte av disse aktørene har ønsket seg inn i ulike støtteordninger (administrert av
forskjellige departement) som hittil har vært forbeholdt de medlemsbaserte organisasjonene.
Miljøverndepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet endret i 2011
regelverkene for henholdsvis støtte til miljøvernorganisasjoner og støtte til organisasjoner
med arbeid på likestillings- og inlduderingsfeltet. I begge tilfeller har endringene lempet på
kravene til å fremme folkelig engasjement og demokratisk deltaking, og på kravene til å
arbeide etter demokratiske prinsipper.
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LNU mener det er viktig at myndighetene ikke blander verktøyene for å på den ene
siden fremme sosialt entreprenørskap, og på den andre siden fremme
demokratiopplæring og bred folkelig deltaking. Dette er to ulike fenomener som
begge tilfører lokalsamfunn og storsamfunn noe positivt, hver på sin måte. Samrøre mellom
politikk og verktøy for disse to feltene vil kunne føre til en uheldig konkurransesituasjon, og
særlig gå utover små og sårbare organisasjoner som ikke kan eller ikke vil arbeide ut fra
forretningsmessige prinsipper. Eventuell offentlig økonomisk støtte til sosialt
entreprenørskap bør derfor bli administrert gjennom egne verktøy og egne støtteordninger.
Dette er nødvendig for å unngå uklarhet knyttet til målene for frivillighetspolitikken, og for å
unngå å svekke rammevilkårene for de medlemsbaserte organisasjonene. Samtidig vil egne,
tilpassede verktøy i større grad kunne fremme de politiske mål myndighetene måtte ha for å
støtte sosialt entreprenørskap.
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