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Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet datert 30.5.2013, publisert på departementet 
sine nettsider.  
 
Unge funksjonshemmede er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge 
med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen representerer 32 
organisasjoner med over 25 000 medlemmer. Vi finner det derfor spesielt at vi ikke er satt opp 
som høringsinstans.  
 
Unge funksjonshemmede er enig med Kulturdepartementet i at det er et behov for samordning 
av regler og praksis for forvaltning av statlig støtte til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner. Situasjonen slik den er i dag der organisasjonene må forholde seg til 
ulike definisjoner av sentrale kriterier for tildeling av støtte er komplisert og innebærer 
betydelig merarbeid for organisasjonene, spesielt for funksjonshemmedes 
ungdomsorganisasjoner.  
 
Unge funksjonshemmede er glade for at regjeringen har uttrykt både en klar ambisjon om 
vekst i frivillig sektor og et ønske om å strømlinjeforme de ulike støtteordningene.  Kompliserte 
søknads- og rapporteringsrutiner oppleves ofte en barriere for små diagnoseorganisasjoner 
uten et profesjonelt sekretariat og gjør at de ikke benytter seg av viktige støtteordninger.   
 
Unge funksjonshemmede er i all hovedsak positive til utkastet til veileder for forvaltere av 
statlige støtteordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner som Kulturdepartementet har 
sendt på høring. Videre støtter vi opp om Frivillighet Norges høringssvar, men vil i tillegg gi 
følgende konkrete innspill på deler av høringsutkastet:  
 
2.1 Betydning 
Departementets oppsummering av det frivillige barne- og ungdomsarbeids betydning 
inkluderer ikke mestringsarbeid og likemannsarbeid (for definisjon se Å være i samme båt… 
Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner, Sosialdepartementet 2001) , noe som 
er en viktig funksjon for mye av arbeidet til funksjonshemmedes barne- og 
ungdomsorganisasjoner. Unge funksjonshemmede anbefaler at dette aspektet tas med. 
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3.2 Å opprette/endre regelverket for en tilskuddsordning 
Unge funksjonshemmede vil påpeke viktigheten av avsnitt 3.2 og involveringen av sentrale 
interessenter ved opprettelsen av en tilskuddsordning til barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi 
ønsker samtidig å peke på at Unge funksjonshemmede er interesseorganisasjon for 32 
diagnoseorganisasjoner for ungdom, og at vi finner det prekært at kun LNU er nevnt i denne 
sammenhengen.   
 
Definisjoner og 6.2 Tildelingskriterier 
Unge funksjonshemmede mener det er viktig, i et slikt regelverk, å aktivt definere mestrings- 
og likemannsaktiviteter på lik linje med kursaktiviteter. Vi mener dette er spesielt viktig da vi 
opplever at flere tilskuddsforvaltere ikke har et forhold til mestringsbegrepet.  
 
Videre ønsker vi å peke på at mange av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner 
praktiserer en aldersgrense som er høyere enn 26 år for sitt ungdomsarbeid, og vi ønsker 
derfor at departementet tydeliggjør at den satte aldersgrensen på 26 år kun er veiledende og 
at en må se aldersgrenser i relasjon til de søkerorganisasjonene støtteordningene er rettet 
mot.  
 
Årsaken til at flere av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner opererer med en 
høyere øvre aldersgrense er blant annet at de opplever et begrenset rekrutteringspotensiale 
innen diagnosegruppen. Videre har det også en sammenheng med et generelt høyt 
aldersgjennomsnitt i voksenorganisasjonene, noe som skaper mangel på tilhørighet for de 
unge voksne.   
 
Unge funksjonshemmede håper våre innspill vil bli tatt til følge, og bistår gjerne ytterligere i 
prosessen med utarbeidelsen av veilederen dersom det er ønskelig.  
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