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Høringssvar – utkast til ”Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som 

medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på” 

Landbruks- og matdepartementet mener veilederen er en nyttig gjennomgang av forhold 

knyttet til statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner 

søker på. Deler av veilederen kan også være relevant for andre typer tilskuddsordninger, og 

det gis mange råd som også er nyttige for tilskuddsordninger departementet forvalter direkte, 

blant annet skisser til maler for regler for ulike ordninger. 

Spesielt når det gjelder prosjektstøtte er erfaringen ofte at søknadene har varierende kvalitet, 

og ulik rapportering. Veilederen viser til ulike krav som kan stilles for å gjøre det tydeligere 

for tilskuddsmottakere hva som kreves av søknader og rapporter. 

 

Landbruks- og matdepartementet har følgende innspill til utkastet til veileder: 

 

 For utbetaling av prosjekttilskudd kan det kanskje også vurderes en tredeling i 

utbetalingstidspunkt, lik punktet under ”Søknadsbehandling” og hva tilskuddsbrevet 

skal inneholde når det gjelder driftstilskudd (side 17). 

 Anbefalingen om at en grense for revisorbekreftelse bør settes til 200.000 kroner er 

fornuftig, og denne bør også gjelde ved prosjekttilskudd. 

 For å redusere arbeidsmengden anbefaler veilederen i størst mulig grad å bruke frist 

for innsigelse istedenfor å be om aksept ved utsendelse av tilskuddsbrev. En skriftlig 

aksept kan derimot ofte være å foretrekke ved at det vil være mer bindende med tanke 

på eventuelle senere brudd på vilkår og krav om tilbakebetaling. 

 Det kan generelt være utfordrende å lage maler som vil kunne passe for alle 

tilskuddsforvaltere og ulike ordninger. Av de områdene som nevnes, kan det særlig 

være hensiktsmessig med maler for tilskudds- og avslagsbrev, da det her er viktig å 

formidle nødvendig informasjon om vilkår og regelverk knyttet til tilskuddet på en 



Side 2 

 

god måte. 

 EØS-regelverket om offentlig støtte er ikke nevnt i veilederen. Selv om dette 

regelverket trolig ikke er aktuelt for de fleste barne- og ungdomsorganisasjoner, bør 

tilskuddsforvalter likevel være oppmerksom på dette regelverket og når det vil være 

relevant. Dette kunne med fordel være nevnt i tillegg til Økonomiregelverket under 

kap. 3.3. ”Regelverk for tilskuddsordning”. 

 

Andre innspill: 

 I mange sammenhenger går midlene til kjøp av varer og tjenester og til å dekke eget 

arbeid. Det er ønskelig med generelle retningslinjer for hvordan eget arbeid skal 

dekkes. 

 I mange tilfeller søker organisasjonene om prosjekttilskudd fra flere kilder uten at 

dette fremgår av søknadene. Når det rapporteres på prosjektene viser det seg ofte at 

midler fra flere kilder slås sammen, og at det rapporteres for totalprosjektet. Dette kan 

gjøre det vanskelig å se hva tilskuddene fra ulike kilder konkret er brukt til. 

 Det vil være en fordel dersom departementene informerer hverandre om 

prosjekter/organisasjoner som de gir støtte til og som kan være relevant for andre 

involverte departementer å vite om. 
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