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HØYRINGSSVAR  - KRITERIER KNYTT TIL TILSKOTT TIL NASJONALE 
MINORITETAR KAP 670, POST 70 
 
Vi viser til brev frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet 16.06.2008 Høring – kriterier knyttet til 
masjonale minoriteter kap 670, post 70.   
 
Frivillighet Norge er eit interessepolitisk samarbeidsforum for dei frivillige organisasjonane. Vi har 
170 medlemsorganisasjonar frå alle deler av det frivillige feltet: kultur, idrett, friluftsliv, bistand, 
humanitære organisasjonar, miljø og kulturvernorganisasjonar, barn og unge, funksjonshemma, 
livsynsorganisasjonar osv. I samsvar med Frivillighet Norge si frivillighetspolitiske plattform er 
mandatet vårt å arbeide for betre rammevilkår for drift av frivillige organisasjonar, slik at vi kan få 
meir og betre frivillig aktivitet i Norge. 
 
Vi har følgjande overordna kommentarar til høyringsnotatet:  
 
Staten bør prioritere grunnstøtte framfor prosjektstøtte 
Frivillighet Norge ser det som prinsipielt viktig at grunnstøtte blir gjeve framfor prosjektstøtte. For 
mange organisasjonar er offentleg prosjekt- og aktivitetsstøtte det berande elementet i organisasjonen 
sine inntekter. Slik støtte inneber at organisasjonane i liten grad kan styre eigen innsats, men må 
følgje offentlege mål om innsatsområde. Dette utfordrar organisasjonane sin eigenart og fører til ei 
uheldig straumlinjeforming av organisasjonar i same støttesystem.  
 
Frivillig sektor i endring 
Frivillig sektor er i stadig endring. Dette viser ikkje minst Frivillighetsmeldinga (St.meld. nr. 39 
Frivillighet for alle): ”Den tradisjonelle organisasjonsformen med bred medlemsrekruttering og sosial integrasjon, 
organisering på tvers av territorielle nivåer og demokratisk styring er ikke lenger enerådende” (s.24). Koplinga 
mellom medlemskap og frivillig aktivitet er med andre ord ikkje like sterk som den var før. Desse 
endringane skaper behov for nye former for offentleg tilrettelegging, slik at rammer og realitetar er i 
samsvar. Vi gjer merksam på at det å knytte ei støtteordning opp til tal betalande medlemmer er ei 
utfordring i ei tid der stadig fleire organisasjonar er nettverksbaserte.  
 
På bakgrunn av ovanfor nemnte informasjon foreslår Frivillighet Norge at departementet i tida 
framover vurderer å fokusere på aktivitet framfor medlemskap. I staden for instrumentelle reglar i 
høve medlemskap bør kriteria knytast til dokumenterte, gjennomførte og planlagde aktivitetar.  
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Vi viser elles til lovnadane i Soria Moria erklæringa om at regjeringa skal  ”(…) respektere 
organisasjonenes egenart ved å redusere bruken av prosjektmidler. En større andel skal tildeles i 
form av frie midler” (St.meld nr. 39, s.179). Frivillighet Norge ventar at regjeringa følgjer opp 
denne lovnaden. Samtidig etterlyser vi realisering av tiltaka vedrørande tilskott til frivillige 
organisasjonar, som Kultur- og kyrkjedepartementet legg fram i Frivillighetsmeldinga (St.meld 
nr. 39, s.183): Å gjennomføre eit prosjekt som mellom anna vil kartlegge og vurdere tilpassing av 
statlege tilskott til ny organisasjonsstruktur.  
 
 
Med helsing 
 

        
Sven Mollekleiv        Birgitte Brekke 
Styreleiar         Dagleg leiar 
 
 


