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HØRING 13/2048:  

INNSPILL TIL KULTURDEPARTEMENTETS FORSLAG TIL VEILEDER FOR FORVALTERE AV 
STATLIGE TILSKUDDSORDNINGER FOR BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER 
 
Våre referanser:  
Generalsekretær Trond Solvang: mobil: 908 66 784 / e-post: trond.solvang@naaf.no  
Seksjonsleder Organisasjon Britt Inger Skaanes: tlf. direkte: 23 35 35 18 / mobil: 92 82 20 51 / e-post: 
britt.inger.skaanes@naaf.no  
Politisk rådgiver Ellen Desirée Bugge: e-post: ellen.bugge@naaf.no 

 
 

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) takker for muligheten til å komme med våre 
synspunkter på den foreslåtte veilederen. Vi er positive Kulturdepartementets initiativ om den 
foreslåtte veilederen som har til hensikt å hjelpe tilskuddsforvaltere å møte barne- og 
ungdomsorganisasjonene med mest mulig lik praksis, både når det gjelder bruk av begreper, 
beregning av tilskudd, oppfølging og kontroll m.v.  
 
NAAF støtter opp om Frivillighet Norges høringssvar, men vil i tillegg gi konkrete innspill på de 
foreslåtte definisjonene i høringsutkastet.  
 
Vårt hovedanliggende omhandler definisjonen av en barne- og ungdomsorganisasjon og den 
foreslåtte aldersgrensen: «Med barne- og ungdomsorganisasjoner menes organisasjoner som 
hovedsakelig har barn og ungdom under 26 år som sine medlemmer.» 
 
Vi forstår det slik at veilederen legger opp til at tilskuddsordningene skal følge de samme 
prinsippene som Fordelingsutvalget og LNU gjør pr. i dag. Dette mener vi er ryddige og greie 
ordninger og kriterier. Likevel mener vi det er behov for å presisere i veilederen at en barne- 
og ungdomsorganisasjon ikke trenger å være en «ren» ungdomsorganisasjon for å være 
berettiget tilskudd, jfr. Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 
(FOR-2007-11-29-1346). 
 
I NAAFs tilfellet har vi ungdomsorganisasjonen NAAFU (Norges Astma- og Allergiforbund 
Ungdom) som er et tilbud for alle medlemmer av NAAF mellom 15 og 36 år. NAAFU arrangerer 
faglige kurs, sosiale aktiviteter, aksjoner og jobber med rettighetsspørsmål for aldersgruppen. 
I dag er NAAFU en del av hovedorganisasjonen NAAF. Dette tillater at ungdomsorganisasjonen 
kan bruke mer tid, krefter og midler på aktiviteter som fremmer økt deltakelse og bedre 
levekår, og mindre tid og midler på administrative oppgaver.  
 
Den foreslåtte veilederen kan gi inntrykk av at ungdomsorganisasjoner må være atskilt fra 
hovedorganisasjonene for å falle inn under den foreslåtte definisjonen. Det må presiseres at 
dette ikke er en forutsetning. Enhver organisasjon bør selv kunne velge sin struktur utfra hva 
de selv finner faglig og organisatorisk hensiktsmessig og forsvarlig, og ikke ut fra hvordan 
tilskuddsordningene er lagt opp. 
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Den foreslåtte veilederen setter et alderstak for barne- og ungdomsorganisasjoner til 26 år. 
Dette mener vi vil kunne ha uheldige konsekvenser for barne- og ungdomsarbeidet som gjøres 
ovenfor eldre ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, spesielt.  
Ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom sliter ofte med å fullføre «livsløps 
milepælene» innen normal forventet tid.  

Funksjonshemning og sykdom har konsekvenser for mange i form av å fullføre studiene til 
normert tid, finne egnet arbeid og beholde jobben, få endene til og møtes, etablere seg med 
bolig, kjæreste og familie – i tillegg til mye praktisk relatert til sykdommen og/eller 
funksjonsnedsettelsen. For mange utsettes derfor voksenlivet. I dag studerer mange til godt 
og vel fylte 30 år eller eldre. I den sammenheng syns vi det virker urimelig at barne- og 
ungdomsorganisasjoner skal begrenses til hovedsakelig å gjelde barn og ungdom under 26 år.  
Aldersgrensen bør heves til minimum 35 år.  
 
I likhet med Unge Funksjonshemmede mener vi at det er viktig at veilederen aktivt definerer 
mestrings- og likemannsaktiviteter på lik linje med kursaktiviteter. Slike aktiviteter er en 
 en viktig funksjon for mye av arbeidet til funksjonshemmedes barne- og 
ungdomsorganisasjoner. 
 
 

 
NAAF håper våre innspill vil bli tatt til følge, og bistår gjerne med ytterligere informasjon 
dersom det er ønskelig.  
 

Vennlig hilsen 
for Astma- og Allergiforbundet 

 
Trond Solvang /s/     Britt Inger Skaanes /s/  

 Generalsekretær     Seksjonssjef Organisasjon 
     


