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Høringssvar på BLDs forslag til endring av forskriften til grunnstøtten 
 
Changemaker takker for muligheten til å komme med høringssvar i forbindelse med endringen av 
forskriften til grunnstøtten og anerkjenner departementets gode intensjoner med endringen. Vi henviser 
til høringen med referansenummer 14/2420 og bekrefter med dette at Changemaker stiller seg bak LNUs 
høringssvar i sin helhet, samtidig som vi ønsker å utdype vår posisjon på punkt 2.6 Organisasjonsnummer 
i LNUs høringssvar. Departementet skriver under punkt 2.1 Barne- og ungdomsstrukturer – forskriftens 
§§ 5, 13 og 17 i sitt høringsbrev (14/2440) "Departementet vil presisere at eksisterende barne- og 
ungdomsstrukturer vil kunne regnes som "eget styre for barne- og ungdomsorgnisasjoner" etter §13 og 
at disse vil kunne søke gjennom sine hovedorganisasjoner.". Changemaker takker departementet for på 
dette punktet å tydeliggjøre intensjonen om å la organisasjonen fortsette å motta støtte under 
ordningen. Det fremstår uklart hvor vidt muligheten for å fortsette å søke som et eget styre for barne- og 
ungdomsarbeidet under en hovedorganisasjon vil medføre en strengere tolkning av § 13 enn det som er 
praksis i dag og dermed stå i disfavør for organisasjonen. Changemaker ber departementet klargjøre 
dette og hvorvidt det er tilfelle at organisasjonen jf. § 13 vil kunne søke som del av hovedorganisasjonen 
og ikke bli poengmessig straffet for det utover det som er gjeldende for departementets nåværende 
tolkning av paragrafen. Vi ber også departementet bekrefte at hovedorganisasjonen vil ha anledning til å 
søke på grunnlag av Changemakers egne strukturer, herunder vedtekter, demokratiske oppbygning, 
landsmøte, sentralstyre, medlemsregister, medlemmer, lokallag, budsjett, årsregnskap og årsmelding. 
Departementet bes til sist om å inkludere underorganisasjonsnummer som et alternativt kriterium under 
§ 13 underpunkt k), som også vil være i harmoni med LNUs støtte til innføringen av et krav til registrering 
i Enhetsregisteret (F12 i LNUs høringssvar). 
 
 
Med vennlig hilsen 
David Yttervik Seetiangtham 
Administrativ leder i Changemaker 
Tlf: 93 24 24 59 |dys@nca.no | Skype: dys.work@live.com  
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