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Fra Røde Kors Ungdom 

Røde Kors Ungdom er Røde Kors’ ungdomsorganisasjon. Røde Kors Ungdom mobiliserer ungdom til 

frivillig arbeid innen fokusområdene migrasjon, fellesskap og mangfold, regler i krig, seksuell helse, 

og førstehjelp. Gjennom å drive holdningsskapende arbeid, politisk påvirkning, og aktiviteter for 

ungdom i sårbare livssituasjoner engasjerer frivillige mellom 13 og 30 år seg i humanitære 

utfordringer i Norge og verden.  

Tilbakemelding på «Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte 

barne- og ungdomsorganisasjoner søker på» 

Røde Kors Ungdom takker for muligheten til å komme med innspill på veilederen, og håper at en 

konsekvent språkbruk og praksis vil gjøre støtteordningene mer tilgjengelige for alle barne- og 

ungdomsorganisasjonene. Samtidig synes Røde Kors Ungdom at det er synd at høringen sendes ut på 

et tidspunkt av året hvor de fleste frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene har begrenset 

kapasitet til å svare grunnet avvikling av både sommerleire og ferie. Siden barne- og 

ungdomsorganisasjonenes styrer i all hovedsak følger skoleåret i sine møteplaner, har man begrenset 

mulighet til å forankre høringssvar hos sine tillitsvalgte i skoleferien. 

Definisjoner 

Røde Kors Ungdom ønsker spesielt å gi tilbakemelding på definisjonene av følgende begreper: 

Frivillig organisasjon (kapittel 3, side 22):  

Frivillighet er en av de grunnleggende prinsippene for Røde Kors-bevegelsen, og Røde Kors’ 

definisjon  av dette fremhever at man som individ engasjerer seg i et stykke arbeid av fri vilje og uten 

det formål å tjene penger til seg selv. Den foreslåtte definisjonen i veilederen beskriver en frivillig 

organisasjon uten noen henvisning til frivillighet eller frivillige, en helt grunnleggende side ved disse 

organisasjonene. Røde Kors Ungdom vil derfor oppfordre departementet til å inkludere henvisning til 

dette i sin definisjon, i tillegg til de kjennetegnene som allerede er beskrevet.  

 

Til inspirasjon kan departementet for eksempel se til Frivillighet Norges definisjon: «Frivillighet Norge 

definerer en frivillig organisasjon som en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver 

frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.» 

Selvstendig organisasjon (kapittel 3, side 2; kapittel 7, side 40): 

Røde Kors Ungdom setter pris på at veilederen foreslår indikatorer for å vurdere om en organisasjon 

er selvstendig, men vil foreslå et ekstra avsnitt i underkapittelet «Selvstendighet» på side 40. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er at Røde Kors Ungdoms lokallag, distriktsledd, og sentralledd ikke er 

egne juridiske personer, men teknisk sett underavdelinger av Røde Kors lokalforeninger, distrikt og 



 
nasjonalforening. Samtidig utgjør disse underavdelingene en egen ungdomsstruktur innad i Røde 

Kors, hvor lokale, fylkes- og nasjonale ungdomsråd utøver kontroll over egne aktiviteter, mottatte 

midler, og årsmeldinger og -planer. Medlemmer mellom 13 og 30 år nyter fulle demokratiske 

rettigheter i Røde Kors, samt demokratiske rettigheter innad i ungdomsstrukturen. I forbindelse med 

rekvalifiseringen av Frifond Organisasjons mottakerorganisasjoner i 2010, vurderte forvalteren LNU 

hvorvidt Røde Kors Ungdom kvalifiserte som selvstendig organisasjon og kunne motta støtte fra 

Frifond Organisasjon. De kom frem til at Røde Kors Ungdom var organisert tilstrekkelig selvstendig 

fra moderorganisasjon til å oppfylle Frifonds krav og hensikt. 

 

Med bakgrunn i dette ønsker Røde Kors Ungdom derfor å foreslå at underkapittelet «Selvstendighet» 

også klargjør at i tilfeller hvor barne- og ungdomsorganisasjoner juridisk sett ikke er selvstendige, kan 

de - på bakgrunn av sin organisering og struktur – likevel vurderes som reelt selvstendige for 

støtteordninger hvor selvstendighet er et inngangskrav. 

 

Regelverk for tilskuddordninger 

Som veilederen anerkjenner i kapittel 2 om de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonenes 

betydning og egenart, så er høy turnover, lav administrativ kompetanse hos sentrale tillitsvalgte, og 

barn og unges større behov for veiledning er faktorer som preger disse organisasjonene.  

I lys av dette mener Røde Kors Ungdom at det er ekstra viktig at forvaltere av støtteordningene er 

bevisste språket som brukes i retningslinjer. Vanskelig språk eller ingen forklaring på avanserte 

begreper kan gjøre retningslinjer vanskelige å forstå for unge tillitsvalgte. Avhengig av hvor mye 

administrativ støtte de tillitsvalgte har, kan det føre til at de enten lar være å søke om støtte fordi de 

tillitsvalgte som har ansvaret ikke forstår retningslinjene – eller at det er de administrativt ansatte 

som reelt tar avgjørelser når det skal søkes om midler fordi styret ikke aktivt forholder seg til noe de 

ikke forstår. Dette svekker de tillitsvalgtes læringsutbytte av sitt verv, deres eierskap til søkte midler, 

og graden av reelt barne- og ungdomsstyre i organisasjonen.  

Røde Kors Ungdom vil derfor foreslå at man i kapittel 3 «Regelverk for tilskuddsordninger» legger inn 

påminnelse til forvalter om å tilpasse språket i retningslinjen til målgruppen for støtteordningen, og 

råd til hvordan man kan gjøre dette. 

 

På vegne av Røde Kors Ungdom 
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