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Kjeller, 26. september 2014 

Til barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet 
 
Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (ref.14/2420) 
Svar fra Korpsnett Norge. 
 
 
Korpsnett Norge takker for muligheten for å komme med svar på høringen.  
 
Korpsnett Norge stiller seg bak LNUs høringsbrev og deres forslag. I tillegg har vi kommentarer til to av 
LNUs forslag, samt ett eget forslag. 
 
Kommentarer til LNUs forslag 
F9. LNU mener det må presiseres at lokallagsstyrer skal velges av og blant medlemmene i lokallaget. 
Korpsnett Norge støtter forslaget, men vil påpeke at det fortsatt må være mulig for foreldre å representere 
sine barn i styrene, og at det ikke må legges unødige byråkratiske hindringer for dette da mange lokallag har 
utfordringer med å få foreldre til å ta styreverv. 
 
F14. LNU går inn for at dagens ordning med basistilskudd knyttet til G-systemet erstattes av et relativt 
poengsystem som ivaretar den alminnelige prisstigningen for normale administrasjonsutgifter. Korpsnett 
Norge er bekymret for at en ved å gå bort fra G-systemet vil kunne få et basistilskudd som blir for lavt til at 
små organisasjoner kan holde sentralleddet gående og ivareta grunnleggende oppgaver som å sikre kontakt 
med lokallag, bistå tillitsvalgte og sørge for nødvendig administrasjon som vedlikehold av medlemsregister 
og innhenting av påkrevd dokumentasjon. Dersom en skal gå inn for et relativt poengsystem som grunnlag 
for basistilskudd, mener Korpsnett Norge at modellen bør utredes f.eks av Fordelingsutvalget. Vi vil 
understreke at et relativt poengsystem i tillegg til å ivareta den alminnelige prisstigningen for normale 
administrasjonsutgifter, må sikre et rimelig minimumsnivå for totaltilskuddet for å ivareta nødvendig 
administrasjon. 
 
Forslag fra KNN - Til punkt 2.5.2 i høringsbrevet 
Korpsnett Norge støtter ikke departementets forslag om at det kun skal være krav om at deltakere skal ha 
bostedsadresse i minst 3 fylker for å tilfredsstille krav til kurs (jf. punkt 2.5.2 i høringsbrevet). Vi oppfatter at 
departementets intensjon er å hindre at kurs av lokal karakter skal kunne telle som kurs etter forskriften, og 
støtter departementet i dette. Vi mener imidlertid at krav om deltakere fra 3 fylker blir for strengt, særlig i 
deler av landet hvor det er geografisk store fylker. Korpsnett Norge foreslår at tilknytning til minst 5 lokallag 
kan erstattes med bostedsadresse i minst 5 kommuner, alternativt at kravet reduseres fra deltakere fra 3 fylker 
til 2 fylker. 
 
Avslutningsvis ønsker Korpsnett Norge å påpeke at forslagene til endring ikke innebærer en forenkling. Vi 
ber om at departementet tar i bruk definisjonene fra Kulturdepartementets veileder Forenkling av statlige 
tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner, og oppfordrer departementet til en tett dialog med 
LNU i etterkant høringen. Vi opplever at LNU har gjort en svært god jobb i gjennomgangen av endrings-
forslagene og at de representerer oss på en god måte i en sak det har vært krevende å sette seg inn i. 
 
 
For Korpsnett Norge 
 
 
Aksel Roksti - Styreleder 


