
 Dåvøy bommer

av Reidar Kristiansen (reidark@vartland.no)

KRIK-leder Kjell Markset mener barne- og familieministeren oppfordrer til «papir-organisasjoner» med den foreslåtte regelendringen for statsstøtte. Hvis støtten alene skal baseres på medlemstall og antall lokallag, vil det minske motivasjonen for å lage gode lederkurs og møtesteder for ungdom. I stedet for å skape en levende aktivitets- og relasjonsbyggende organisasjon, vil det friste til å «kjøpe» passive medlemmer, sier idrettsprest og generalsekretær Markset.

Feil signaler.
For en uke siden sendte barne- og familieminister Laila Dåvøy ut på høring et forslag til nye regler for tildeling av støtte til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Departementet har forsøkt å forenkle regelverket, blant annet ved å redusere kriteriene som utløser pengestøtte.
Markset mener statsråden med den foreslåtte regelendringen gir «helt gale signaler» og «bommer grovt» på målet om at flest mulig ungdommer skal være engasjerte deltakere i lokalt organisasjonsarbeid. For eksempel vil Turistforeningen bli en av vinnerne med det nye regelverket, men hvorfor blir man medlem der? For å få billigere overnatting på hyttene, ikke fordi man vil bli en aktiv deltaker i et lokallag, sier han. 

”Hvis statsråden ønsker økt deltakelse og engasjement, så får hun ikke det gjennom passive medlemskap. Derfor må det komme inn et parameter som honorerer gode møtesteder og aktiviteter for ungdom. Forslaget fra statsråden fremmer medlemsverving, ikke aktivitet”, sier Markset. Selv foreslår han at aktivitetsdøgn som leir, kurs og helgeturer også skal gi uttelling på støttebeløpet fra staten. ”Det er lett både å måle og kontrollere. Det er bare å legge ved deltakerlista”, sier han.

Hån.
KRIK har i underkant av 6000 medlemmer, og fikk i år 1,4 millioner kroner i statsstøtte. Det var 400 000 mindre enn året før, og neste år blir støtten ytterligere redusert: ”De hundre-tusenene vi har satset på lederkurs i år og i fjor, gir ikke ei krone i uttelling neste år. Det opplever vi nærmest som et hån fra det offentlige”, sier Kjell Markset.

(NOTIS)
Får lettere start-støtte
Det skal bli lettere å få statlig støtte til nystartede barne- og ungdomsorganisasjoner. I barne- og familieminister Laila Dåvøys forslag til nye regler for tildeling av støtte, foreslår hun å opprette en ny ordning med etableringstilskudd. Nye organisasjoner skal kunne få etableringstilskudd i inntil tre år. Kravet er at organisasjonen har minst 400 medlemmer, lokallagsbasert virksomhet og
nasjonal karakter. (Vårt Land)



