Kulturdepartementet

HØRING – FORSLAG TIL FELLES DEFINISJON OM KRAV TIL DOKUMENTASJON FOR TELLENDE
MEDLEMMER OG TELLENDE LOKALLAG I STATLIGE TILSUDDSORDNINGER FOR FRIVILLIGE
ORGANISASJONER
Innledning
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon med ca. 41
000 medlemmer organisert i ca. 650 lokalforeninger over hele landet. Sanitetskvinnenes
hovedformål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn med spesielt fokus på kvinner.
Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å spille inn forslag til hvordan regjeringen gjennom
statsbudsjettet for 2017, kan bidra til å fremme kvinners helse og livsvilkår nasjonalt og
internasjonalt.
N.K.S. har arbeidet med kvinners livsvilkår og rettigheter i det norske samfunn siden 1896 og
har vært en pioner mht. å utvikle det norske velferdssamfunnet. Organisasjonen har gått i
bresjen for å utvikle norske helsestasjoner, ledet an i kampen mot tuberkulosen og spilte en
betydelig rolle knyttet til arbeidet for kvinners stemmerett i Norge. Nå er organisasjonens
hovedsatsning å bidra til et inkluderende samfunn gjennom å arbeide mot vold mot kvinner,
kampen mot skjønnhetstyranniet og bidra aktivt til integrering av minoritetskvinner.
Innspill til forslaget
Frivilligheten er en hjørnestein i et levende demokrati og i velferdssamfunnet. Frivillige
organisasjoner må derfor ha gode rammebetingelser. Forenkling og avbyråkratisering er en
viktig del av dette arbeidet. Norske Kvinners Sanitetsforening er positive til at regjeringen har
tatt initiativ til å forenkle egne tilskuddsordninger ved å erstatte allerede innførte definisjoner
for tellende medlem og tellende lokallag med nye felles definisjoner og krav til
dokumentasjon.
I forslaget til krav til dokumentasjon av tellende medlem står det at medlemsregisteret skal
inneholde adresse. N.K.S. ber derfor om at elektronisk adresse godtas som adresse da de
fleste medlemmer nå kommuniserer elektronisk med organisasjonen. N.K.S. mener at
organisasjonene ikke kan holdes ansvarlige for at enkeltmedlemmer har oppgitt en adresse
som ikke samsvarer med Folkeregistret adresse ved en eventuell kontroll.
Alle lokallag i N.K.S. arrangerer årsmøte hvert år. Årsmøtereferatene sendes de aktuelle
fylkesforeninger. Vi ber ikke om at de sendes fra alle 650 lokalforeninger til N.K.S. sentralt.

De leverer imidlertid inn et årstatistikkskjema som er en årsrapportering til sentralleddet. Her
får vi sendt inn underskrevet regnskapsrapport fra det angjeldende år fra de ulike
lokalforeninger. Her får vi inn alle relevante opplysninger fra lokalforeningene. N.K.S. ber
departementet om å liste opp de opplysningene støtteforvalterne trenger slik at
organisasjonen kan sørge for at disse opplysningene er inkludert i lokallagenes årlige
rapporteringsskjema. Et årsmøtereferat vil være mindre konkret enn de opplysninger vi får
inn i vårt årsstatistikkskjema.
N.K.S. forutsetter at Kulturdepartementet følger opp sitt eget forenklingsarbeid og sørger for
at de felles definisjonene i statlige tilskuddsordninger blir tatt i bruk i alle ordningene som er
listet opp. Videre er det viktig å følge opp at ulike støtteforvaltere fortolker definisjonene på
samme måte.
Norske Kvinners Sanitetsforening håper at vårt høringsinnspill vil bidra til å gjøre den
foreslåtte ordningen til et nyttig redskap for å forenkle rapporteringssystemene.
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