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Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) vil få takke for muligheten til å svare 
på høringen, og for tilliten departementet viser LNU ved å foreslå at administrasjonen av 
støtteordningen er foreslått lagt til LNU. Vi støtter forslaget om at departementet fortsatt skal ha 
ansvar for administrasjon i forhold til dødsbo og tingrettene og av oppgjør og avkall. Vi har spesifikke 
merknader knyttet til departementets forslag, og vi har andre kommentarer som vi også vil redegjøre 
for i vårt svar. 

Til departementets forslag, punkt 5 
LNU er åpen for å ta på seg ansvaret for å forvalte denne støtteordningen, og går gjerne i dialog med 
departementet for å finne en innretning som møter organisasjonenes behov, og som vi kan forvalte på 
en forsvarlig måte. LNU har lang erfaring med å være en trygg forvalter av offentlige midler, og 
henviser i så henseende til Rambølls evaluering av LNUs forvaltning av Frifond. 

LNU deler departementets syn angående opprettelsen av et fond. LNU mener at det ikke er 
hensiktsmessig å bygge opp en ny administrativ instans, og at det er bedre å målrette ordningen til en 
gitt organisasjonsgruppe. I og med at dette er avgrensede midler, mener LNU at det riktig å avgrense 
det til barne- og ungdomsorganisasjoner, og så får man eventuelt komme tilbake til spørsmålet om det 
vil være formålstjenelig å åpne ordningen opp for andre organisasjoner som jobber opp mot barn og 
unge senere. LNU mener at å gi disse midlene til barn og unge er en innretning som vil ha bred 
tilslutning i samfunnet, og å gi disse pengene til denne gruppen gir en fin symboleffekt. 

Departementet skriver at ordningen skal gå til nyskapende frivillig virksomhet, til fordel for barn og unge, 
uten at det er nærmere definert hva nyskapende virksomhet er. Nyskapende kan defineres på to 
måter, slik vi ser det. Den ene måten er objektiv nyskapende- altså en frivillig virksomhet som ingen 
andre har gjort tidligere, noe som er nytt og uprøvd. Det er en vanskelig definisjon å håndtere for 
organisasjonene, fordi det vil umuliggjøre prosjekter eller tiltak som går over to eller flere år, noe som 
er ganske vanlig i organisasjoner for at man skal kunne se effekt av tiltak man iverksetter. Ett år er 
svært kort tid . En annen innvending er at det kan føre til søknader hvor kreativiteten legges i å 
designe en søknad som fremstiller tiltaket som noe som aldri har vært gjort før. Det vil gjøre 
ordningen ineffektiv, om målet er å støtte opp om tiltak som gir effekt. 

En annen måte å definere nyskapende på, er om det er nyskapende for den aktuelle organisasjonen. 
Det vil derimot være vanskelig å forvalte etter en slik definisjon, fordi det fordrer at man kjenner 
aktiviteten og historikken i aktiviteter til alle som kan søke på ordningen, noe som ikke er realistisk. 

Vi ber derfor departementet om å komme tilbake med en entydig definisjon på begrepet nyskapende 
dersom dette fortsatt skal være et kriterium. 
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Videre i forslaget heter det at støtteordningen skal gjelde støtte til barn og unge, herunder barn og unge 
med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke klart fra departementets side hvordan dette skal forstås. Ingen av 
støtteordningene LNU forvalter i dag har unntak som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne 
ikke kan søke. Derfor er vi usikker på hvordan dette skal forstås, og ber om at det klargjøres fra 
departementets side hva som ligger i denne formuleringen. 

LNU mener det er avgjørende at den søkbare potten i ordningen vil være stabil over tid. Siden beløpet 
staten mottar årlig av herreløs arv varierer ganske kraftig, er det viktig at man finner mekanismer som 
sikrer at man unngår store nedganger og høye topper i beløpet. LNU foreslår at ordningen holdes 
utenfor statens bevilgningsreglement. 

Andre kommentarer 
LNU har fått klare tilbakemeldinger fra våre medlemsorganisasjoner om hvilke behov de har, som en 
ny støtteordning kan dekke. Det finnes i dag støtteordninger både for mangfold og inkludering, for 
lokal aktivitet i organisasjonene og en åpen ordning for barn og unge lokalt som ikke er organisert. I 
tillegg finnes det andre prosjektstøtteordninger for aktiviteter og arrangementer. 

Det organisasjonene melder om at de har behov for, og som ikke finnes i dag, er muligheten til å søke 
på midler knyttet til drift og utvikling. Organisasjonene har behov for å styrke sin kapasitet til å 
oppfylle sitt formål, og å drive en god organisasjon. Eksempler på tiltak det er behov for, men ikke 
finnes støtteordninger for i dag, er ledertrening eller organisasjonsutvikling eller enkle ting som å lage 
eller revidere og forbedre rutiner i sentralleddet. Mangelen på midler som organisasjonene kan bruke 
til å styrke sentralleddene, truer organisasjonenes eksistens på sikt. Dersom de ikke har mulighet til å 
ta vare på medlemsveksten og heve kompetansen i organisasjonene, vil de ikke være i stand til å ta 
vare på nye medlemmer og gi dem et godt tilbud, opplæring og møteplasser. 

LNU utga i 2009 rapporten "Sårbar frivillighet". Denne pekte på to hovedtendenser for frivilligheten, 
nemlig at det er en manglende samordning og økende byråkratisering av frivilligheten, det andre er at 
barne- og ungdomsorganisasjonene får en uforholdsmessig stor andel av regningen for 
frivillighetspolitiske satsinger. Sentralleddene er de som står svakest, fordi den nasjonale grunnstøtten 
ikke har holdt tritt med den store veksten organisasjonene har hatt i antall medlemmer og lokallag. 
Det går ut over muligheten til å ta vare på veksten og sørge for at vi har gode organisasjoner som kan 
drive med opplæring av tillitsvalgte og aktiviteter som bidrar til å oppfylle organisasjonenes mål. 
Derfor er det svært viktig at den nye ordningen ikke blir en byråkratisk ordning det blir vanskelig å 
søke på, med vanskelige rapporteringskrav. 

Organisasjonene har allerede i dag svært mange rapporterings- og dokumentasjonskrav til det 
offentlige, og enda flere prosjektstøtteordninger øker denne byrden. Kulturdepartementet har 
utarbeidet en veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og 
ungdomsorganisasjoner, utgitt i april2014. LNU ber om at regjeringen i utarbeidelsen av 
støtteordningen tar i bruk veilederen og dens anbefalinger. 

Med vennlig hilsen, 

Stian Seland 
Leder, LNU 
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Martin Ulvestad Østerdal 
Generalsekretær, LNU 
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