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                                                                                                                           Larvik. 30.09 2014 

Til 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Postboks 8036 Dep 

0030 Oslo 

 

 

Høringssvar- forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner. 

 

 

Viser til høringsbrev av 30.06.2014. 

 

 

Norsk Tourette Forening er positive til de fleste av endringsforslagene i høringsbrevet. 

Vårt høringssvar vil i hovedsak kommentere de forslag vi ikke støtter. 
 

 

1. Medlem- forskriftsens § 7 

 

Begrepene medlemmer og tellende medlemmer, samt alder beskrives flere steder i forskriften, i ulike 

sammenhenger og oppleves noe uklare. For å finne ut av dette må en lete mye frem og tilbake i 

dokumentet. 

 

I § 13 b) vises det til at alle tellende medlemmer over 15 år skal sikres å ha demokratiske rettigheter. 

Samtidig står det i § 2 d) at medlemmer under 15 år skal ha arenaer hvor de kan fremme sine 

synspunkter eller øve innflytelse.  

I § 7 står det forslaget at: Et tellende medlem skal regnes som medlem. Medlemmer under 15 år uten 

demokratiske rettigheter i organisasjonene regnes ikke som medlemmer.  

Det blir uklart hvorfor ikke alle tellende medlemmer også skal regnes som er medlemmer, og de 

fremkommer ikke tydelig hvordan medlemmene faktisk skal telles. 

Det hadde vært enklere om disse begrepene hadde fremkommet mer samlet.  

 

 

2. Krav til særattestasjon ved internasjonal grunnstøtte. 

 

Det foreslås å sette krav om særattestasjon for internasjonal grunnstøtte.  

Partipolitiske organisasjoner trekkes frem som mottakere av svært små beløp i internasjonal støtte. Dette 

vil etter vår menig også være gjeldende for små organisasjoner, med begrensede ressurser til slikt 

arbeid. Vi mener derfor at kravet til særattestasjon ved internasjonalt arbeid også bør fravikes for 

organisasjoner som motter støtte under § 14.  

For NTF sin del vil denne ordningen være utelukket dersom det stilles eget krav om særattestasjon, da 

arbeidet og kostnadene dette medfører ikke vil harmonisere med tilskuddet som mottas. 
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3. Reduksjon av basistilskuddet 

 

Det foreslås å redusere basistilskuddet fra 3G til 2G for hvert tilskudds år. 

 

NTF har de siste årene hatt økt fokus på barn og ungdom og deres innflytelse i vår organisasjon. Denne 

satsingen kommer som direkte resultat av tilskuddet fra Fordelingsutvalget. Den foreslåtte endringen i 

basistilskuddets størrelse kan få betydelige konsekvenser for NTF sitt videre arbeid på dette området.  

 

Tilskuddet fra Fordelingsutvalget har lagt grunnlaget for opprettelsen av Barne- og ungdomsutvalget, og 

større fokus på barn og unge i våre fylkeslag. 

Barne- og ungdomsutvalget må ha svært tett oppfølging for å kunne delta i arbeidet, og det må mye 

tilrettelegging til for å gjøre det mulig for «våre» ungdom å kunne bidra.  

Ved arrangementer for barn, ungdom og unge voksne er det behov for flere assistenter til stede og 

særlig tilrettelegging på flere områder, derav også høye kostnader til reise og opphold. 
Således blir det mer ressurskrevende med tanke på både økonomiske og menneskelige ressurser å drive 

dette arbeidet, enn i organisasjoner som fortrinnsvis rekrutterer funksjonsfriske.  Tilskuddet til 

funksjonshemmedes organisasjoner gir ingen egen støtte til arbeid direkte for barn og unge. 

 
Endringen vil få økonomiske konsekvenser for organisasjonene, og det presiseres i forslaget at 

endringen representerer en prioritering av organisasjoner med mange poeng framfor organisasjoner med 

få.  

Endringer i basistilskuddet fra Fordelingsutvalget foreslås etter vår mening på et uheldig tidspunkt, da 

endringene i regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner allerede skaper stor 

usikkerhet rundt hvordan den økonomiske situasjonen ser ut i fremtiden.  

Endringene i regelverkene kan få store konsekvenser for organisasjonene, der de små organisasjonene 

faller uheldig ut hva kommer til tilskuddets størrelse i begge ordningene. Det er uheldig dersom 

Fordelingsutvalget foretar reduksjon i basistilskuddet, før en har sett konsekvensene av øvrige 

endringer. 

 

Dersom endringen blir vedtatt må NTF vurdere hvorvidt ressursene som må legges ned i forhold til 

søknader og rapporteringer er forenlig med det variable tilskuddet alene.  

Ordningene krever også arbeid for våre frivillige i fylkeslagene, og dette merarbeidet må stå i 

sammenheng med tilskuddets størrelse. I tillegg vil revisorattester, regnskapsføring med mer spise opp 

en stor del av dette tilskuddet. 

 

Som liten organisasjon med lite rekrutteringsgrunnlag er det vanskelig for oss å opparbeide mange 

poeng, noe som vil få betydning for tilskuddets størrelse. For vår del kan vi vanskelig se at det variable 

tilskuddet alene vil være tilstrekkelig til å opprettholde nåværende aktivitet, og sannsynligheten er 

dessverre stor for at NTF må legge ned Barne- og ungdomsutvalget slik det er i dag 

 

Med hilsen 

 

 

 

Liv Irene Nøstvik 

Daglig leder 

Norsk Tourette Forening 
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