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Horingssvar "Forslag til endringer i Forskrift om tilskudd til frivillige barne-
og ungdomsorganisasjoner"

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) representerer over 80 frivillige
barne- og ungdomsorganisasjoner. Organisasjonene representerer et bredt mangfold og omfatter
alt fra korps og speider til politiske organisasjoner. Driftsstøtten er av stor betydning for LNU da
et flertall av medlemsorganisasjonene er tilknyttet ordningen. Medlemsorganisasjonene utgjør et
stor mangfold av aktiviteter og verdigrunnlag, men har til felles at de ønsker seg en
driftsstøtteordning som er forutsigbar, langsiktig og stabil.

Forskriften for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner har en lang historie i LNU.
Siden forskriften ble innført i 1997 har ordningen vært preget av overgangsordninger, endrede
krav og uforutsigbarhet for barne- og ungdomsorganisasjonene.
Da den rød-grønne regjerningen tiltrådte i 2005 var det en klar forventning fra barne- og
ungdomsorganisasjonene om at man nå skulle rydde opp i forskriften, jamfør lovnadene i Soria
Moria-erklæringen. 4 år etter kan vi dessverre konstatere at ordningen fremdeles preges av
overgangsordninger og uforutsigbarhet.

LNUs medlemsorganisasjoner samles årlig på Barne- og ungdomstinget for å vedta overordnet
politikk for LNU. I april 2009 ble årets Barne- og ungdomsting gjennomført og endringen i
forskriften var en av sakene som ble behandlet av organisasjonen.
Organisasjonene kom i fellesskap frem til en resolusjon som omhandlet et forslag til hvordan
endring av forskriften kunne gjøres. Resolusjonen foreslo at det innføres et nytt bonuskriterium
for demokratisk deltakelse i forskriften. Resolusjonen ble oversendt BLD.
LNU mener den statlige støtteordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner burde inneholde
en belønning for demokratiske organisasjoner med like rettigheter og muligheter for alle
medlemmer, og at dette ville blitt ivaretatt gjennom innføring av et bonuskriterium i ordningen.

LNU beklager sterkt at departementet har valgt å overse et Barne- og ungdomsting hvor
organisasjonene i fellesskap kom frem til en løsning på hvordan forskriften kan gjennomføres,
og mener dette er en mangel på respekt for organisasjonene fra departementets side.
Når LNUs representantskap, med sitt mangfold av organisasjoner, klarer å stille seg bak en
løsning, synes LNU det er vanskelig å forstå at departementet ikke har vurdert andre alternativer
enn de som nå ligger i forslaget som nå er på høring.
En innføring av et bonuskriterium ville ført til at endringen i forskriften forankret hos en
majoritet i organisasjonene. LNU ber derfor departementet ta bonuskriteriet inn i forskriften.
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Slik forslaget foreligger nå er det begrunnet med en argumentasjon som er hentet fra
ulike lovverk og proposisjoner som berører områder og temaer som ikke
nødvendigvis er relevante for barne- og ungdomsorganisasjonene. Det er ikke slik at
alle samfunnspolitiske områder er like, og LNU stiller seg derfor undrende til departementets
sammenstilling av argumentasjon knyttet til forslaget de har lagt frem. Forskriften omhandler
tilskudd til  frivillige  barne- og ungdomsorganisasjoner. Det blir derfor misvisende å bruke bl.a.
arbeidsmiljøloven som argumentasjon for en endring som berører verv og representasjon i
frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
Forskriftens utforming fortjener å ha sin begrunnelse og argumentasjon forankret i den
organisasjonsvirkelighet barne- og ungdomsorganisasjonene lever

Gjennom de siste år har departementet justert, evaluert og endret forskriften for
tilskuddsordningen til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner flere ganger. Det er skuffende
at man på tross av lovnader ikke i løpet av fire år har klart å få til en samlende forskrift. Det er
derfor viktig at departementet nå legger til rette for at barne- og ungdomsorganisasjonene får en
forskrift å forholde seg til som er klar, forutsigbar og enkel.

LNU ber derfor departementet ta Barne- og ungdomstinget krav om et nytt bonuskriterium inn i
forskriften.
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