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Psoriasis- og eksemforbundet ung (PEF-ung) takker for muligheten for å komme med svar på 
høringen. 

21. juni 2014 behandlet organisasjonens styre departementets forslag om endringen i arveloven og 
forslaget om at herreløs arv skal tilfalle formål rettet mot barn og unge. 

Styret har besluttet å stille seg bak høringssvaret fra Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU). Vi henviser derfor til deres høringssvar, men ønsker å vektlegge 
høringssvarets fokus på sentralleddets betydning for en sterk og god organisasjon. En sterkere 
organisasjon gir rom for vekst og gjennomslagskraft. Også ungdomsstemmene behøver å høres. Det er 
viktig for et samfunn i vekst og for økt engasjement også i arbeidslivet. Som en interesseorganisasjon 
for kronikere vet vi hvor viktig muligheten for å bidra og å bli hørt er for egenutvikling som kommer 
fellesskapet til gode. Vi vet også hvor viktig et forstående fellesskap er for individets psykiske 
helsetilstand. Statsminister Erna Solberg påpekte likepersoners uunnværlige innsikt og store 
betydning under sin hilsningstale på Aksepts hagefest den 24. juni. Pasientorganisasjoner er derfor 
uunnværlige og står i en særstilling. De tilbyr noe andre ikke kan tilby. PEF-ung mener derfor det er 
spesielt viktig å legge til rette for videre drift av organisasjoner gjennom flere midler til drift, og ikke 
kun prosjektaktivitet. 
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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 m an 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 h ar behov for, og som ikke finnes i dag, er muligheten til å søke 
på mid ler 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 væ re 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 ord ningen 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 april 2014. LNU ber om at regjeringen i utarbeidelsen av 
støtteordningen tar i bruk veilederen og dens anbefalinger. 
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