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Arbeidsdepartementet 

Postboks 8019 Dep 

N-0032 Oslo  

UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PENSJONISTENES 

ORGANISASJONER (kap. 621, post 74) - HØRINGSUTTALELSE  

 

Innledning 

Forsvarets seniorforbund (FSF) er en frivillig interesseorganisasjon som har tidligere 

ansatte i forsvarssektoren og deres livsledsagere som medlemmer. Vår medlemsmasse 

teller om lag 8500 betalende medlemmer. 

 

Høringsuttalelsen er basert på vurderinger og vedtak fattet i FSF sine styrende organer. 

 

Innledningsvis vil vi uttrykke tilfredshet med at departementet har utarbeidet utkast til 

nytt regelverk for tilskudd til pensjonistenes organisasjoner og at midlene skal fordeles 

direkte til aktuelle organisasjoner ut fra nærmere kriterier, og ut fra antall betalende 

medlemmer. 

 

Nærmere om forslaget 

FSF er særlig fornøyd med at det er bestemte kriterier som legges til grunn for hvem som 

kommer inn under betegnelsen relevant, og ikke en oppramsing av navngitte 

organisasjoner. Vedrørende hvilke kritereine som skal legges til grunn, og hvordan 

ordning er foreslått å fungere er vi tilfreds med departementets forslag. At ordningen 

deles i et grunntilskudd og et medlemstilskudd mener vi er hensiktsmessig. Vi merker oss 

departementets syn på kollektive innmeldte medlemmer og deres tilhørighet, og støtter 

dette. 

 

FSF vil dog påpeke at grunntilskuddets størrelse burde utgjøre en større andel av 

totalbeløpet, siden dette har hatt en svært beskjeden regulering siden 1992 da ordningen 

ble iverksatt første gang. Den gang var grunntilskuddet på 18 % av totalrammen, og 

representerte da et vesentlig tilskudd før medlemstilskuddet ble lagt til. Vi vil derfor 

foreslå en 20/80 fordeling av grunn- og medlemstilskudd med begrunnelse i at 

grunntilskuddet bør representere den generelle støtten til å drifte en organisasjon 

uavhengig av organisasjonens størrelse. Dette fordi selv mindre organisasjoner har 
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basiskostnader som er uavhengig av organisasjonenes medlemstall. Så kommer 

medlemstilskuddet på toppen hvor antall medlemmer blir vektet. 

 

Innspill i forhold til de enkelte paragrafer 

Paragrafer som ikke kommenteres, bifalles. 

 

§ 8 Beregning av tilskudd 

Andre avsnitt foreslås endret til å lyde: 

– Organisasjoner som fyller vilkårene i § 6 har rett til grunntilskudd. 

Grunntilskuddet beregnes med 20 % av bevilgningen og fordeles med lik del på 

hver av de tilskuddberettigede organisasjonene. 

 

Siste setning i tredje avsnitt foreslås endret til å lyde: 

– Med ”antall medlemmer” menes antall individuelt betalende medlemmer ved 

utgangen av året før søknadsåret, attestert av registrert eller statsautorisert revisor. 

 

Fjerde avsnitt foreslås å gi følgende tileggssetning: 

– Kollektivt innmeldte fra ikke tilskuddberettigede organisasjoner teller ikke med 

ved beregning av tilskudd. 

 

§ 11 Rapportering og regnskap mv.  

Her vil det nødvendigvis ta to år innen en kommer i fase med rapporteringen, og kan 

dokumentere måloppnåelse for tildelte midler. I tillegg vil innsendte rapporter i første 

kvartal året etter tildeling, være de samme som inngår som vedlegg til ”neste års søknad” 

i desember samme år. Når en kommer inn i syklusen, bør det være tilstrekkelig at 

rapporter fra foregående år følger søknaden for neste år, og at det ikke er nødvendig med 

egne rapporter i tillegg til dette. 

 

§12 Måloppnåelse.  

Her vil vi anbefale at det stilles formkrav til beretning, og at det ikke kreves en egen 

rapport på måloppnåelse. 

 

Konklusjon 

FSF er positiv til departementets utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes 

organisasjoner, og ser fram til å kunne fremme søknad iht endrede retningslinjer.  

 

Det er vårt syn at grunntilskuddet bør representere en større andel av det totale tilskudd 

som ordningen legger opp til, og vi vil derfor foreslå at forholdet grunntilskudd / 

medlemstilskudd tilpasses 20/80 av total ramme for tildeling etter at midler til 

administrasjon av ordningen er trukket fra. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Arild Kristensen 

Leder 

Forsvarets seniorforbund 


