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Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) takker for muligheten til å komme på innspill til de foreslåtte 
endringene i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi er positiv til at 
departementet ønsker å sikre at forskriften er i tråd med dagens krav til statlige tilskuddsordninger, 
samt tydelig og enkel å forstå.  
 
Det er positivt at forskriftsendringene er vurdert opp i mot Bestemmelser om økonomistyring i staten 
og Kulturdepartementets veileder «Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og 
ungdomsorganisasjoner», men vi syns det er merkelig at departementet har valgt å avvike fra 
utvalgte definisjoner i veilederen. Dette er ikke i tråd med regjeringens ønske om forenkling og 
avbyråkratisering. 
 
NAAF støtter opp om høringssvaret til Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og er i 
hovedsak enig med LNU på alle punkter. Dette fordi vi mener at den endrede forskriften bør bli så 
rettferdig og enkel som mulig for alle parter som i dag har nytte av tilskuddsordningen.  
 
I tillegg vil vi presisere følgende:  
 
Vdr. 2.5 Definisjoner og krav vedrørende kurs – forskriftens § 11 

Vi er positive til dette kravet, men ber departementet se nærmere på hva som kan defineres som 
pedagogisk aktivitet. I NAAFU arrangeres det for eksempel fjellturer der medlemmer lærer å mestre 
sin sykdom. Dette er ofte langt viktigere læringsarenaer enn kurs i tradisjonelle settinger der 
deltakerne sitter i klasserom. Vi opplever at dette kan imøtekommes, dersom kurs defineres slik som 
det gjøres i veilederen: «Kurs er organisert opplæring i samsvar med en plan. Planen skal redegjøre 
for kursets innhold, læringsmål, målgruppe, bruk av læringsressurser, metode og varighet.»  

Vdr. 2.7 Basistilskuddets størrelse – forskriftens § 15  
NAAF syns det er vanskelig å vurdere konsekvensene av de foreslåtte endringene i basistilskuddet, 
samt LNUs forslag om å knytte basistilskuddet til en relativ poengsum. Vi skulle gjerne sett at 
departementet hadde kommet med konkrete eksempler på hvordan de foreslåtte endringene vil slå 
ut for organisasjoner av ulik størrelse og med ulik poengsum. At dette ikke er gjort syns vi er uheldig, 
siden det gjør det vanskeligere å vurdere de økonomiske konsekvensene av forslaget.  
 
Dersom forslaget medfører nedgang i tilskudd for organisasjoner for mindre organisasjoner med 
begrenset rekrutteringsgrunnlag, er det noe NAAF er bekymret for. Det er viktig at også 
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nisjeorganisasjoner kan fortsette sitt arbeid på en god måte. For NAAFs ungdomsorganisasjon NAAFU 
er det viktig å kunne ha mulighet til å drive forebyggende arbeid rettet mot ungdom, samt tiltak 
rettet mot de som allerede er rammet av astma og allergi.  
 
Vdr. 2.9.3 Krav til søknad – forskriftens § 30 tredje og fjerde ledd  
NAAF er fornøyd med de foreslåtte forenklingene, og syns det er bra at stilles et krav til at søknad 
underskrives av daglig leder, eller en annen styret har gitt fullmakt.  
 
 
Vennlig hilsen for  
Astma- og Allergiforbundet  
 
 
Britt Inger Skaanes      Helén Ingrid Andreassen  
/s/ Seksjonsleder Organisasjon     /s/ Ungdomskonsulent  


