
 
 

 

Møtereferat 

 
 

Høringsmøte om ny forskrift - driftsstøtte 

Bjørn Olav Megard hadde en gjennomgang av utkast til forskrift og hva som er nytt 

sammenlignet med dagens regelverk. Se presentasjon. 

 

Spørsmål som kom fram i møtet: 

 I utkast til forskrift er det lagt opp til at alle medlemmer skal være oppført med 

navn i medlemsregisteret, og i høringsbrevet er det sagt at et tellende medlem er 

et medlem som selv tilhører en nasjonal minoritet. Flere mente at dette er etnisk 

registrering.  

o Svar fra departementet: Her er det en beklagelig feil i høringsbrevet, i 

forskriftsutkastet er det ikke sagt at et tellende medlem skal høre til en 

nasjonal minoritet – men at medlemmene i organisasjonen i 

utgangspunktet må tilhøre den aktuelle minoriteten for å utløse tilskudd. 

Det er teksten i forskriften som vil gjelde. Meningen er å avgrense mot 

organisasjoner som ikke har hoveddelen av sine medlemmer fra en 

nasjonal minoritet. 

 

 § 10 i forskriftsutkastet sier at departementet og Riksrevisjonen kan be om å få 

kontrollere antall betalende medlemmer og inntektsførte kontingenter. Det kom 

spørsmål om det bryter med rammekonvensjonen og personvernloven. Mange 

av romanifolket er livredd for registrering og tilliten til myndighetene er lav. Alt 

som lukter av snikregistrering vil føre til at folk skyr foreningene.  

Dato:  20. november 2017 Fra/til:   

Referent:  Hanne Lauveng Møteleder:  Bjørn Olav Megard 

Til stede:  Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:  

Bjørn Olav Megard, Gerlinde Øvland og Hanne Lauveng 

Fra Taternes landsforening: 

Holger Gustavsen, Lillan Støen og Mariann Grønnerud 

Fra Landsorganisasjonen for romanifolket: 

Linda Aleksandersen, Wilhelm Holm og Lars Harstad 

Fra Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening: 

Monica Karlsen og Lennart Karlsen 

Fra Det Mosaiske Trossamfund: 

Ervin Kohn og Elisabeth Malting 

Fraværende:   

Kopi:   

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6c687a65a57147888b8ece9ffca0a55f/presentasjon-av-utkast-til-ny-forskrift-om-driftsstotte-til-nasjonale-minoriteter.pdf


 

 

 
Side 2 

o Svar fra departementet: Det er ikke snakk om at departementet eller 

Riksrevisjonen skal ha utlevert lister, men ved behov – for eksempel ved 

bokettersyn – har rett til å se hvordan listene føres og at kontingenter 

behandles korrekt. Kontrollen vil foregå på stedet, og ingen lister blir tatt 

med. Dette er slik det har vært praktisert også tidligere, og det er ikke nytt 

i denne forskriften.  

 

 Krav om at medlemmene skal tilhøre den aktuelle nasjonale minoriteten – 

hvordan vil departementet kontrollere det?  

o Svar fra departementet: Det er snakk om tilfeller hvor en stor andel av 

medlemmene i en forening er innvandret fra et annet land og ikke tilhører 

den opprinnelige minoriteten, eller eventuelt andre organisasjoner som 

ikke har hoveddelen av sine medlemmer fra en nasjonal minoritet. 

Departementet kan be organisasjonen om å anslå hvor stor andel av 

medlemmene som tilhører den aktuelle nasjonale minoriteten. 

 

 Familiemedlemskap: I dag er praksis at når noen betaler familiekontingent 

skriver de hvor mange personer som inngår i familien. Er det nå krav om at navn 

på alle over femten år skal oppgis?  

o Svar fra departementet: Ja, dersom forskriften blir vedtatt i tråd med 

utkastet. Det vil si at hvis de skal telle som medlemmer, må de føres i 

medlemsregisteret med navn og fødselsår.  

 

 Hva menes med at "poengsystemet ikke har gitt ønsket effekt"? 

o Svar fra departementet: Det har vist seg vanskelig å vurdere aktivitet. Det 

kan også se ut til at enkelte foreninger tilpasser seg formlene, for 

eksempel ved å satse på økning i medlemstall, uten at vi vet om det 

egentlig fører til mer aktivitet i foreningen. Poengsystemet gjorde at det 

ble for mye fokus på tall, og det førte til at noen kom dårligere ut – for 

eksempel de som mistet medlemmer, som det ble vist til for noen 

foreninger på Kontaktforum i vår. Samtidig er det er behov for ett visst 

medlemstall for å være representativ, antall medlemmer viser også hvor 

mange man har i ryggen. Derfor ligger det inne et krav om "minst 100 

medlemmer". Det er ikke lagt opp til å endre på det.  

 

 Når det er nye krav til tellende medlemmer, må en da få nye revisorbekreftelser 

for tall for 2016 (eller 2017) i henhold til nye krav? 

o Svar fra departementet: Det blir en overgangsordning for 2018, det 

kommer departementet tilbake til. Det er ikke meningen at 

organisasjonen skal gå tilbake og endre på regnskap som allerede er ført 

eller medlemsregister som allerede er laget. 

 

 Når det er lagt inn en aldersgrense, betyr det da at man må registrere 

fødselsdato? 

o Svar fra departementet: Det er kun behov for å registrere fødselsår, slik 

at man har en oversikt over stemmeberettigete medlemmer. 



 

 

 
Side 3 

 

 Det må tydeliggjøres at departementet ikke krever bevis på etnisk tilhørighet. 

Folk må få definere selv om de tilhører minoriteten.  

o Svar fra departementet: Vi forstår det behovet. Vi tar sikte på å skrive noe 

tydelig om det i en veileder, slik at det går helt klart fram at vi ikke legger 

opp til at noen skal legge frem dokumentasjon på etnisk tilhørighet, og at 

prinsippet om selvidentifisering skal ligge til grunn.  

 

Andre innspill som kom fram i møtet: 

 Mange kjemper med å ha tillit til departementet, forslagene oppleves som forsøk 

på å kvele organisasjonene. 

 Det er behov for mer fokus på aktiviteter og tiltak – musikk, språk, 

kulturfremming og informasjon.  

 Bra at poengsystemet avvikles. 

 Det blir tatt for lite hensyn til at de nasjonale minoritetsgruppene er forskjellige.  

 Prosjektstøtte blir gitt fra samme pott som driftsstøtte og noen får prosjektstøtte 

som er høyere enn driftsstøtten til enkelte organisasjoner. Det bør ses på 

hvordan organisasjonene kan få mer støtte til prosjekter.  

 Fire uker er for kort høringsfrist, det bør gå flere runder.  

 Det er ønskelig at tilskuddet forvaltes av et uavhengig organ, der representanter 

fra folkegruppen kan delta. 

  


