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Hellerud, 25.07.2013 

Arkivnr: L1300/sek /J.nr 525/13: 
Deres ref: 

Kulturdepartementet 
postmottak@kud.dep.no 

Høring:  
Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og 
ungdomsorganisasjoner søker på 
Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet datert 30.05.2013. 

4H Norge er glad for initiativet til Kulturdepartementet til å lage denne veilederen. 4H er en 
organisasjon som på lokalt plan drives av barn og unge i alderen 10-18 år, og vi ønsker å være en 
skole i demokrati, men helst ingen skole i byråkrati. Vi ser denne veilederen som et godt tiltak i å gjøre 
byråkratiseringen av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner så liten som mulig.  

4H Norge er svært glad for betydningen Kulturdepartementet tillegger barne- og 
ungdomsorganisasjoner, og vi leser med glede at departementet anerkjenner at driftsstøtte i mange 
tilfeller kan føre til bedre måloppnåelse enn prosjektstøtte. Vi innser imidlertid at vi også må forholde 
oss til prosjektstøtte, men vi ønsker da å foreslå for departementet at det settes av bedre tid mellom 
tilsagn og bruk av prosjektmidler. Vi ser ofte at det er søknadsfrist for prosjekter i andre halvår og at 
det er et krav om at tildelte midler skal brukes i løpet av tilskuddsåret. I mange sammenhenger vil det 
være umulig, siden prosjektet sannsynligvis ikke blir igangsatt uten den ekstra finansieringen det er 
søkt om. Vi vil foreslå at man lyser ut midler for året etter slik praksis ofte er når det gjelder 
driftstilskudd.  

4H foreslår også at det åpnes for flerårige prosjekter. Vi mener det vil føre til flere vellykkede 
prosjekter både hva gjelder politiske mål som er satt for tilskuddsordningen, og for organisasjonene 
selv. Effekten av prosjektet sett opp mot de politiske målene vil bli tydeligere dersom organisasjonene 
gis tid til å arbeide med et prosjekt, og for organisasjonene er det lettere å få til en ønsket utvikling og 
implementering dersom man gis mer tid.  

4H Norge ser med tilfredshet på at Kulturdepartementet anbefaler at man samkjører kriteriene for 
kurs. Dette er en dokumentasjon det tar tid å innhente, og det vil være svært tidsbesparende å kunne 
bruke samme type dokumentasjon flere steder.  

4H Norge ønsker en ferdigstillelse av Frivillighetsregisteret velkommen, og håper det også vil være et 
bidrag til forenkling av byråkratiet.  

Vi ønsker departementet lykke til med ferdigstillelsen av veilederen, og ser frem til at enda mer av vår 
tid kan brukes til å skape gode aktiviteter for og med barn og unge, og ikke til å dokumentere hva vi 
har brukt penger til. 

Vennlig hilsen 

 

Sølvi Egner-Kaupang 
generalsekretær 


	Høring:  Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på

