
 
 

Vadsø, den 28. august 2015 

 

Det kgl. kommunal- og moderniseringsdepartement, 

postmottak@kmd.dep.no 

 

Høringssvar – Nytt regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner  
 

Vi viser til brev med vedlegg av 10.07.2015 ref. 15/3256-2. 

 

Innledningsvis vil vi si oss fornøyd med forslaget. Det vil gjøre organisasjonene mer i stand 

til å gjøre seg kjent med de elementer departementet legger til grunn for fastsettelse av 

driftsstøtten til organisasjonene. I bakgrunnen for arbeidet nevnes støttenivået for nye 

organisasjoner med tilhørende behov for en mer rettferdig beregningsmodell. Vi er enig i 

dette og viser til at vi lenge har påpekt denne kilden for urettferdighet.  

 

I innledningen til utkastet til regelverk sies det noe om fordelingen mellom drifts- og 

prosjektstøtte. Vi gjør oppmerksom på at holdningen til frivillige organisasjoner generelt har 

vært at prosjektstøtte må reduseres i forhold til driftsstøtte. Det er driftsstøtten som gir 

organisasjonene mulighetene for å utvikle og drive prosjekter også med andre kilder for 

finansiering. På kap. 567 post 70 bør andelen driftstøtte på nåværende nivå være på 85-90 %.  

 

Nærmere om beregningsmodellen i kapittel 7 

I høringsbrevet har vi merket oss særlig to forhold av betydning for oss: 

- Kravet om revisorbekreftelse fra 2010 for medlemsstøtte og at bare medlemmer 

tilhørende den aktuelle nasjonale minoritet vil bli regnet med. 

- Kriterier til tellende aktiviteter som må dokumenteres i lokallag. 

 

Som kjent håndteres vår medlemsportefølje både av forbundet og de enkelte lokallag. I 

områder der vi ikke har medlemsforeninger er medlemmene direkte tilknyttet til og betaler sin 

medlemskontingent til forbundet. Vi har sett det som formålstjenlig at medlemmene føler 

sterkere tilknytning til forbundets aktivitet, ved lokal håndtering av kontingenten for lokale 

medlemmer. Medlemsforeningene rapporterer sin medlemsoversikt og aktivitet som 

videreformidles til departementet. 

 

Vi vil satt stor pris på om vår medlemshåndtering ble ivaretatt i det nye regelverk. Det samme 

gjelder videreføring av generelt å legge vekt på fleksibilitet i å inkludere nyere innvandring til 

de anerkjente nasjonale minoriteter og tone ned behovet for beskyttelse i det norske 

demokratiet (med visse unntak for rom/romani/tatere og jøder). 
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Vi er også bekymret for konsekvensene av formuleringene om aktiviteten i lokallagene. 

Kultur- og identitetsskapende arbeide er en viktig pilar i den lokale aktiviteten og for vår del 

må denne sees i sammenheng med aktiviteten på forbundsnivå. Både kursaktiviteter og 

samspillet med myndigheter og organisasjoner lokalt, regionalt og sentralt ivaretas i hovedsak 

av forbundsnivået. 

 

Tilslutt vil vi uttale at vi er enige i forslaget fra Kvenlandsforbundet om å legge til i 

beregningsmodellen et aktivitetskriterium som graderes i forhold til aktive språkbrukere blant 

medlemmene. Det er et tankekors at resultatene av innsatsen for å utvikle minoritetsspråkene 

ikke er med i kriteriene for driftsstøtte og dermed ikke blir etterprøvd.  
 

 
 
  

Vennlig hilsen 

 

Nils Petter Pedersen/sign. 

Forbundsleder/puheenjohtaja  
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 


