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Kommentarer til forslag om endringer i Forskrift om tilskudd til frivillige
barne- og ungdomsorganisasjoner"

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er
livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. 4H Norge representerer ca  17000  medlemmer
over hele landet. Medlemmene våre er i alderen 10-25 år.

Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med
ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Ad pkti Endring av forskriftens §2
Når det gjelder foreslått endring av forskriftens §2, mener 4H Norge at Barne- og
likestillingsdepartementet går tilbake på entydige og klare regler som burde kunne
etterleves av alle.

4H Norge mener at organisasjoner som ekskluderer personer fra aktivitet og
lederoppgaver på grunn av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell
orientering, ikke bør få offentlig støtte. Disse bør henvende seg til
organisasjoner/grupper som har verdigrunnlag for støtte, og ikke basere seg på
offentlig støtte. Departementet burde heller premiere de som ikke diskriminerer på
grunn av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.

Mange organisasjoner har allerede tilpasset seg de tidligere innskjerpede reglene, og
dette har alle berørte barne- og ungdomsorganisasjoner hatt mulighet til å gjøre.

4H Norge kan ikke forstå at det er nødvendig å endre forskriftens §2.

Ad pkt 2 Presisering av formell deltagelse -  §  2d
Den foreslåtte nye formuleringen er adskillig veikere enn den opprinnelige
formuleringen.
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4H Norge har vedtektsfestet at alle medlemmer fra fylte  10 år har fulle demokratiske
rettigheter. Dette fungerer problemfritt hos oss og gir en meget god opplæring i
demokratiske prosesser også for de yngste medlemmene. De har reell innflytelse på
beslutningene som fattes, og lærer at deres stemme er viktig. Vi ser ingen grunn til at
ikke også andre organisasjoner skal kunne tilpasse seg vedtektenes opprinnelige
ordlyd.

I tillegg har mange organisasjoner allerede tilpasset seg opprinnelig tekst og virkelig
latt barn og unge få formell innflytelse ved å la de delta på alle organisasjonens
årsmøter og vært valgbare til styrer i klubb-, fylkes- og landssammenheng.

4H Norge kan ikke forstå at det er nødvendig å endre vedtektenes opprinnelig ordlyd.

Ad pkt 3 Begrepsoppklaring - §16
Ingen kommentar

Ad pkt 4 Utvidelse av mandatperioden til Fordelingsutvalget - §40
Ingen kommentar

Med vennlig hilsen
4H Norge
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Ola Cato Lie (s) Astrid Solberg
Leder Generalsekretær
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