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Utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (kap.
621, post 74) - Seniorsakens høringsuttalelse:

Innledning
Seniorsakener en landsomfattende,partipolitiskuavhengiginteresseorganisasjonsombekjemper
diskrimineringav seniorer ogpensjonister ogarbeider for et samfunnder allehar de samme
rettigheter ogplikter gjennomhele livet.Seniorsakenhar omlag 15 000 betalende medlemmer,har
medlemmerover hele landet oger representert med til sammen 15 lokallagi fylkeneOslo,Akershus,
Østfold,Vestfold,Agder-fylkene,Rogaland,Hordaland,Nordland,Buskerudog Oppland.Seniorsakener
registrert i Frivillighetsregistret,er demokratiskoppbygdogåpen for alle somtilhører gruppen.
Seniorsakenviluttrykke tilfredshet med at departementet har utarbeidet et utkast til nytt regelverk
for tilskuddtil pensjonistenesorganisasjonerogat midleneskal fordelesdirekte til aktuelle
organisasjonerut fra nærmere angitte kriterier, deriblant antall betalende medlemmer.

Nærmereom forslaget
Seniorsakener særlig fornøydmed at det er bestemte kriterier som leggestil grunn for hvemsom
kommerinn under betegnelsenrelevant,ogikkeen oppramsingav aktuelle organisasjoner.
Vedrørendehvilkekriterier som skal leggestil grunn,oghvordan ordningen er foreslått å fungere,er
vi i hovedsaktilfreds med departementets forslag. Atordningen deles i et grunntilskudd oget
medlemstilskuddmener vi er hensiktsmessig.
Vimerker oss departementets syn på kollektiveinnmeldtemedlemmerogderes tilhørighet,ogstøtter
dette med noen presiseringer. Etter Seniorsakensmeningbør det kun gis støtte for individuelt
betalende medlemmeri den aktuelleorganisasjonen.Akseptermen kollektivemedlemskapunder
forutsetningav at den kollektivtinnmeldteorganisasjonenogsåer støtteberettiget, risikerer men å
betale tilskuddfor samme medlemto eller flereganger.Definisjonenav "antallmedlemmer"bør derfor
være antall individuelle,betalende medlemmerved utgangenav året før tildelingsåret,attestert av
registrert eller statsautorisert revisor.Kriterienefor aktivitetsrapportering må være entydigeog
standardiserte.
Seniorsakenvil imidlertidbe om at grunntilskuddetsstørrelse om muligutgjør en større andel av
totalbeløpet,siden dette har hatt en svært beskjedenreguleringsiden 1992 da ordningenble iverksatt
første gang.Dengangvar grunntilskuddet 18 % av totalrammen,ogrepresenterte da et vesentlig
tilskuddfør medlemstilskuddetble lagt til.Vivilderfor foreslå en 20/80 fordelingav grunn- og
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medlemstilskudd med den begrunnelse at grunntilskuddet bør representere den generelle støtten til å
drifte en organisasjon uavhengig av størrelse. Dette fordi selv mindre organisasjoner har
basiskostnader uavhengig av organisasjonens medlemstall.

Konklusjon
Seniorsaken støtter departementets utkast til forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner
med unntak av grunntilskuddets størrelse, som etter vår mening burde kunne økes noe i forhold til
den totale tildelingen. Vivil også presisere at det kun bør tildeles midler på bakgrunn av
dokumenterte, individuelle og betalende medlemskap.

Vennlig hilsen
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