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Høringssvar - forslag til endringer i forskrift om tilskudd til 
frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 
 

BUR er positive til den foreslåtte endringen i § 2 i Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner som omhandler tilføyelsen om forskjellsbehandling 
 
Vi er enig i at ethvert enkeltindivid har rett til likebehandling og ikke bli diskriminert. Vi som 
livssynsorganisasjon mener at vi ikke diskriminerer, men har en saklig forskjellsbehandling som har 
sitt fundament i vår tro. Vi mener at vi må ha rett til å stille etiske krav til våre ledere ut i fra vårt 
trosgrunnlag. Det er derfor positivt å høre at departementet setter trosfriheten høyt her. Og vi takker 
også for at “diskriminering” er byttet ut med “forskjellsbehandling”, da vi tidligere har opplevd 
ordbruken som en urettferdig anklage vi ikke kjenner oss igjen i. Vi mener det er en avgjørende 
forskjell mellom å diskriminere på bakgrunn av legning og det å sette krav til samlivsform. 
 
Det er viktig for oss å peke på at vi som livssynsorganisasjon har et helt annet formål og en annen 
oppbygning enn bl.a. interessepolitiske organisasjoner. I slike organisasjoner vil lederskapet bestå av de 
som er flinkest til å kommunisere organisasjonens saker eller har høyest kompetanse. I 
livssynsorganisasjonene handler derimot lederskap hovedsakelig om å være et forbilde og videreføre tro 
og verdier. Det er ikke om å gjøre for medlemmene å arbeide seg oppover, men for lederskapet å ha alt 
sitt fokus nedover. Flere organisasjonstyper og formål skaper et verdifullt mangfold, og ingen er tjent 
med at den ene presses til å bli som den andre eller omvendt. 
 
Vi takker derfor for forståelsen forslaget på ny forskrift gir oss, både til selv å tolke hva som er viktig i 
våre lærespørsmål, og til å avgjøre hva av vår aktivitet som er forskjellsbehandling som ikke er sakelig, 
nødvendig eller forholdsmessig. 
 
Når det gjelder formell deltakelse, så mener vi som nevnt tidligere at lederskap i vår organisasjon 
handler mye om å se nedover for å se til at medlemmene har det bra, og da er vi opptatt av at den 
enkelte blir hørt og sett. Det er også viktig for oss å fostre nye og unge ledere, og har derfor ingen 
fastsatt aldersgrense i vår organisasjon for å velges inn i noe styre. Så det er ingen aldersgrense som 
hindrer noen. Derfor handler det ikke om at barn og ungdommer under 15 år ikke skal bli hørt, men vi 
mener barn skal slippe å bære ansvaret for en organisasjon før de er modne for det.  
Vår organisasjon er ikke en ”kamparena”, men vi ønsker å være et sted hvor barn opplever trygghet 
med formidling av gode verdier og tilhørighet. 
 
Vi har ikke kommentarer til de andre endringene i forskriften. 
 
Med hilsen 

 
 
 

Vidar Tjomsland 
Adm.sekretær  
De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd (DFEF-BUR) 
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