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Kulturdepartementet 

         fredag, 16. august 2013 

 

Svar på høring av Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som 

medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på 

 

Svar på høring om ”Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som 
medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på” fra Acta – barn og unge i 
Normisjon 
 
Acta – barn og unge i Normisjon er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med et bredt 
spekter av aktivitet. Vi har over 21 000 medlemmer som er organisert i over 600 lag i hele 
Norge. Gjennom virksomheten i våre lokal lag, regionale leirer, kurs og arrangementer og 
nasjonale kurs og festivaler ønsker vi å bidra til at stadig flere barn og unge får møte, følge 
og ære Jesus Kristus. Sentralt og regionalt har vi til sammen cirka 50 ansatte. 
Både på nasjonalt og lokalt nivå er statlige tilskudd viktige for oss. Vi er femte største 
mottaker av midler fra støtteordninger forvaltet av LNU (2012) og tredje største mottaker 
av støtte fra Fordelingsutvalget (BLD, 2013).  
 
Vi ønsker å gi følgende tilbakemeldinger på høringen: 
1. Vi er glad for initiativet. Manglende samordning møter vi stadig vekk på, og selv om det 
ofte er små forskjeller mellom forskjellige støtteordninger blir det for mye merarbeid. Selv 
om denne veilederen retter seg mot departementenes støtteordninger vil vi gjerne 
oppfordre til at man på sikt søker å inkludere fylkeskommunale støtteordninger i 
samordningen også. Når vi har én, nasjonal medlemsrapportering skaper forskjeller mellom 
fylkene fort problemer. 
 
2. Hurra for mer til generell drift og mindre vekt på prosjekter! (Punkt 3.2) Vi leser det som 
en tillitserklæring til frivilligheten. Den tilliten mener vi at vi fortjener. Det vil, som veilederen 
understreker, gi oss mer tid til å skape gode fellesskap og aktiviteter.  
 
3. Vi mener statlige organer skal være forsiktige med å instrumentalisere frivilligheten. 
Frivillig arbeid har verdi i seg selv. Når formål skal forsøkes definert er det fort gjort at noe 
faller utenfor. Vi vil i denne sammenheng påpeke at opplistingen i kap. 2.1 ikke nevner 
hvordan frivillige organisasjoner gir vesentlige bidrag til å oppfylle barnekonvensjonens 
krav om barns rett til å utvikle seg åndelig. Dette finner vi i Barnekonvensjonen art. 18 at 
alle barn har rett på gode rammer for å kunne utvikle seg. Begrepet utvikling utdypes 
senere i konvensjonen som  ”fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling” (art. 
27). Kombinert med artikkel 14 fastholdelse av barns religionsfrihet mener vi at religiøse, 
frivillige organisasjoner er med å oppfyller et vesentlig punkt i barn- og unges liv. De har rett 
til å få utforske tro og åndelighet som en del av livet. Organisasjonenes viktige bidrag på 
dette feltet bør med under punkt 2.1 Utelatelsen er dessverre symptomatisk også for flere 
av utredningene referert i note 3. Vårt forslag er at departementet tar inn et nytt punkt 
under 2.1., Betydning:  

• De er arenaer der barn og unge kan utforske, utvikle og praktisere tro og livssyn. 
 
4. Kontroll krever ressurser. I lys av rettsaken mot SOS-rasisme vil vi gjerne understreke at 
kapittel 7 om kontroll er viktig. Et punkt som kanskje kan fremheves mer er at forvalter må 
ha tilstrekkelige ressurser til å kontrollere og følge opp godt.  
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5. Kurs er vanskelig å få til å passe inn i kriterier i en stor og kompleks organisasjon som vår. 
I utgangspunktet er vi positive til momenter som gir uttelling for aktivitet. Det er tross alt 
poenget med organisasjonene, ikke medlemsverving. Til 6.4 Kurs vil vi likevel måtte 
innvende at sånn det i praksis ser ut for oss i dag, både i forhold til Studieforbundet og 
Fordelingsutvalgets kurskriterier har vi ikke til nå funnet det hensiktsmessig å få med noen 
nevneverdig andel av alt vi faktisk gjør av undervisning og kursing. Det er særlig forholdet 
mellom lokalt, regionalt og nasjonalt/sentralt ansvar som kompliserer her. Poenget er at det 
bør komme tydelig frem i en veileder hvor vanskelig det er å lage kriterier som passer alle 
på en rettferdig måte.  
 
6. Vi er en av organisasjonene som er nevnt i Stålsettutvalgets rapport under forslaget det 
vises til i punkt 6.2.4 Demokratisk organisasjon. Vi mener det er en grunnleggende 
feilslutning hos Stålsettutvalget, og viser i denne sammenheng til at et enstemmig barne- 
og ungdomsting i LNU i april vedtok en resolusjon1 som slår fast at det ikke er noen 
motsetning mellom at alle medlemmer har fulle rettigheter OG at organisasjoner må kunne 
ha et verdigrunnlag uten å frykte for statsstøtten. Begge deler er viktig, og vi håper dette 
legges til grunn i det videre arbeidet. Det vil også være i tråd med departementets vedtak i 
ankesaken fra Frelsesarmeens barn og unge på Fordelingsutvalgets vedtak i 2009.   
 
7. Vi er glad for forståelsen som presenteres av Statens økonomireglement i kapittel 8. “Det 
er ingen krav i Økonomireglementet om at tilskuddsmottakere må benytte midlene samme 
året som de er mottatt.” Det kan gjøre mottak og bruk av Frifond-støtte til våre lag vesentlig 
enklere enn i dag.  
 
Igjen, takk for initiativet, vi vil følge spent på på oppfølgingene av veilederen.  
 
Oslo, 16.08.13, for Acta – barn og unge i Normisjon, 
 
 
 
____________________________________ 

Espen Andreas Hasle 

Daglig leder 

                                            
1 http://www.lnu.no/aktuelt/resolusjoner/but2013/demokrati-likebehandling-og-religion/  

http://www.lnu.no/aktuelt/resolusjoner/but2013/demokrati-likebehandling-og-religion/

