
 

 

UTALELSE FRA NORGES KRISTELIGE STUDENT OG SKOLEUNGDOMSLAG 

MHT. 

 

FORSLAG TIL ENDRINGER I ”FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE 

BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER” - HØRING 

 

Vi er glad for at BLD har foretatt en presisering av §2 i forskriften om tilskudd til frivillige 

barne og ungdomsorganisasjoner. Vi deler også departementets intensjon om at det er legitimt 

med forskjellsbehandling ut fra et bestemt trosgrunnlag. Dette er i tråd med vedtaket som ble 

gjort i ankesaken knyttet til Frelsesarmeens barn og unge i mars 2009. Vi er dermed glad for 

presiseringen som er gjort i § 2 i forskriften.  

Dette mener vi er i tråd med menneskerettighetenes artikkel 18. Trosfriheten som prinsipp ble 

også slått fast av LNUs barne- og ungdomsting våren 2009: 

 

”LNU anerkjenner trosfriheten som en grunnleggende verdi i samfunnet og 

 organisasjonenes rett til å knytte seg til spesifikke verdigrunnlag. Ønsket om å være 

 åpen og inkluderende må komme innenfra den enkelte organisasjon. Hvis 

 medlemmene stiller seg bak formålet og verdigrunnlaget må også den statlige 

 støttepolitikken innrettes slik at organisasjonen har en reell mulighet til å mene og 

handle ut fra sitt tros- og verdigrunnlag, uten å miste statstøtte av den grunn.” 

 (http://www.lnu.no/pages/side.aspx?nr=12676) 

I sin fortolkning av denne paragrafen sier departementet at organisasjonens 

forskjellsbehandling må være saklig, nødvendig og forholdsmessig. Det er avgjørende for oss 

som livsynsorganisasjon at vi selv kan presisere hvilke konsekvenser vårt trosgrunnlag vil ha 

for ansettelser og for våre etiske krav til ledere i organisasjonen. Vi er en selvstendig 

organisasjon som ikke er knyttet direkte til et trossamfunn, men vi har vårt eget trosgrunnlag 

som legges til grunn for vår praksis. Vi gir vår tilslutning i endringen av §2 underforutsetning 

av departementet gir sin tilsutning til en forståelse av § 2 som gir oss frihet til en slik praksis. 

Vi er glad for at departementet tydeliggjør at en slik praksis ikke er diskriminering, men 

legitim forskjellsbehandling som er saklig begrunnet. 

http://www.lnu.no/pages/side.aspx?nr=12676


 

Lovfesting 

Videre vil vi også gjerne benytte denne anledningen til å gi vår støtte til LNUs krav om at 

prinsipper og overordnede regler for støtteordningen forankres i en lov. Det vil gjøre 

behandlingen mer gjennomsiktig og støtteregimet mer forutsigbart. Begge deler vil være av 

det gode. (Ref. http://www.lnu.no/pages/side.aspx?nr=12677) 
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