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INNLEDENDE BETRAKTNINGER 
Etter å ha fått tilsendt BFDs forslag til forenkling av ovenfor nevnte forskrift har en rekke av organisasjonene som faller inn under regelverket valgt å skrive en felles høringsuttalelse under tittelen ”Aksjon for Demokrati og Mangfold”.  ”Aksjon for Demokrati og Mangfold” har samlet seg om 6 hovedpunkt vi ønsker gehør for, og dessuten skrevet en mer omfattende uttalelse der vi kommenterer de paragrafer det er særlig nødvendig å sette søkelys på. Vi ber de bevilgende myndigheter merke seg det mangfoldet av svært ulike organisasjoner som her i fellesskap er blitt enige å kommentere det vi anser for å være uheldige utslag av forslaget til nytt regelverk.  Noen av organisasjonene vil i tillegg til denne felles høringsuttalelsen sende egne dokument der de påpeker momenter som de er særlig opptatt av. 

Organisasjonene som gir sin tilslutning denne uttalelsen er i tilfeldig valgt rekkefølge:
	Ungdom Mot Narkotika
	Europeisk Ungdom

CISV Norge
	MA-Ungdom
	Ungdom mot EU
Juvente
	Norsk Skoleorkesterforbund
	Students for a free Tibet
Norsk Målungdom
	Natur og Ungdom 
	Norges Unge katolikker
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring (LLH)
	Blekkulfs Miljødetektiver
	Ung Kirkesang
 
I følgebrevet til den nye forskriften fra BFD gis følgende målsetting for å endre gjeldende forskrift: ”Målet med forenklingen er å bidra til at en større del av den offentlige støtten brukes til å stimulere organisasjonenes egne målsetninger og til en enklere forvaltning av ordningene.”

Vi kan ikke se at forslaget vil resultere i at slike mål oppnås, snarere tvert i mot. Forslaget til ny forskrifte innebærer en vridning av regelverket som favoriserer store organisasjoner modellert etter tradisjoner fra etterkrigstida. Organisasjoner der det er lang avstand mellom styrende organer og medlemsmassen blir entydig vinnerne med det nye regelverket. Den nye ordningen rammer særlig hardt moderne aktivitetsbaserte organisasjoner, organisasjoner som ofte har en klar ideologisk og demokratisk profil, lavt medlemstall og høy aktivitet. Særlig hardt rammet blir organisasjoner der organisasjonen selv setter krav til sine medlemmer ut over innbetalt medlemskontingent. Slike organisasjoner vil ofte streve med å få høyt nok antall medlemmer til tross for at de har høy grad av deltakelse av ikke-medlemmer på sine aktiviteter (for eksempel organisasjoner som krever avlagt avholdsløfte, religiøse standpunkt eller bestått grunnopplæring for å bli regnet som tellende medlem etter organisasjonens egne målsetninger.)

Resultatet av forslaget til endringer anser vi for å være katastrofalt for den videre utviklingen innenfor barne- og ungdomsorganisasjonene. Det stimuleres til overdreven medlemsverving, lavere fokus på aktiviteter der det er rom for deltakelse fra uorganisert ungdom samt manglende stimuli til arbeid rettet mot inkludering av særlige målgrupper. Som resultat av regelendringene risikerer vi i verste fall en utvikling der vi om få år sitter igjen med et lite knippe medlemsorganisasjoner med høye medlemstall knyttet til medlemsfordeler, lav aktivitet for medlemmene, ingen aktivitet for ikke-medlemmer, minimalt prosjektbasert engasjement, lave krav til medlemmer ut over betalt medlemskontingent og liten grad av demokratisk skolering. 

Vi vil straks se på de enkelte paragrafer i forskriften og begrunne vårt standpunkt til disse, men la oss først se for oss et par eksempler på tenkte utslag av forslaget til ny forskrift slik det nå foreligger.

Organisasjon A:
Har gjennom de siste 50 år vært en stor organisasjon som uten problemer kan dokumentere å ha 25 aktive lokallag og 4000 medlemmer. Prosjektstøtte har de aldri søkt, uansett hvor opprørte de har blitt over for eksempel rasismesaker i media der politikere og byråkrater har oppfordret organisasjonene til å ta tak i situasjonen og være med på å gjøre et krafttak for å snu utviklingen. Organisasjon A har nok med seg og sitt. I forbindelse med regelendringene i BFD igangsetter de etter vedtak på landsmøtet 2003 en storstilt vervekampanje utenfor landets videregående skoler. Medlemskontingenten settes til kr. 1,- med en halvliter Coca Cola som umiddelbar velkomstgave til nye medlemmer. Organisasjonen passer på å være på plass i forbindelse med de store skolenes midttime. Organisasjonen verver i løpet av få uker 10 000 medlemmer og får økt sin støtte fra BFD betydelig ved neste tildeling. Arbeidet fortsetter som før. De nye medlemmene hører ingenting fra organisasjonen før i november neste år når organisasjonen tar en ny runde med ”brus-verving”.

Organisasjon B:
Har gjennom de siste 20 årene vokst fra å være ikke-eksisterende til å bli en betydelig faktor i den politiske debatten når det gjelder å sikre ungdom sunne og inkluderende oppvekstmiljøer. De har høy aktivitet i deler av landet, få lokallag, men stor grad av ad hoc arrangement i forbindelse med lokale arrangement. Medlemsmassen ligger stabilt rundt 1200 betalende under 26 år. Organisasjonen er styrt av idealistisk ungdom som for å bli medlem har undertegnet løfte om at de skal være aktive bidragsytere til å skape til rasismefri soner. Organisasjonen opplever å få mye honnør i pressen for sitt arbeid. Organisasjonen makter ikke alltid å ha høy aktivitet i så mange små lokalmiljøer, men er aktive bidragsytere på større arrangement som Quart-festivalen og Norway-cup. Dessuten driver organisasjonen utstrakt arbeid i skoleverket med bidrag til undervisningen etter den nye læreplanen for grunnskolen. Til sentrale kurs hentes det inn ungdom fra små lokalmiljøer der de er en av få ungdom som har engasjert seg i minoriteters livssituasjon.  På de sentrale kursene får de skolering i organisasjonens ideologi og demokratiske oppbygging. Organisasjonen har kontakt med mye ungdom som er innom deres arrangement i ulike sammenhenger. De rusfrie sommerlandsleirene for utsatt minoritetsungdom er fulltegnet allerede i februar. I forbindelse med de nye reglene til BFD opplever organisasjonen at de må legge om sine medlemsrutiner. Tidligere har ungdom de verver i november og desember kunnet betale medlemskontingent for hele neste å samtidig ved innmelding. Organisasjonens nyvervede medlemmer fra det multikulturelle julebordet i desember får nå forespørsel om å betale medlemskontingent i januar. Mange blir sinte og sier de akkurat har betalt. Organisasjonen skjønner at de vil ha problemer med å nå medlemstallet på 1200 medlemmer nå som de må ”verve om igjen” de vervede fra desember, og bestemmer seg for å intensivere arbeidet med verving på bekostning av andre utfordringer neste vår. På grunn av manglende antall ildsjeler i organisasjonen avlyser man sommerleirene for minoritetsungdom og satser i stedet alt på å nå 1200 medlemmer. I løpet av høsten viser det seg at målet ikke vil bli nådd. Organisasjonen har som følge av omleggingen lavere aktivitet enn tidligere. 31. desember har organisasjonen 1173 betalende medlemmer. Medlemmene er slitne av vervekampanjen der det viser seg vanskelig å nå målsettingen fordi medlemsløftet er for krevende for de store masser å gi sin tilslutning til. Det stimuleres ikke lenger til å sette i gang tiltak for uorganisert ungdom, og organisasjonen blir i løpet av ganske kort tid usynlig i samfunnsdebatten. På grunn av manglende oppnåelse av medlemstall mister organisasjonen betydelige deler av sin driftsstøtte fra BFD og må gå til avvikling av aktivitetssekretærstillingen på hovedkontoret. På neste landsmøte blir det fremmet forslag om å igangsette ”brusverving” for å redde organisasjonens videre liv. Det fremmes dessuten forslag om å fjerne medlemsløftet nye medlemmer må underskrive for å opptas som tellende medlemmer. Denne endringen av organisasjonens identitet medfører i løpet av få år at organisasjonen igjen tilfredsstiller BFDs krav til antall medlemmer og lokallag, og mottar mer statsstøtte enn noen gang tidligere. Midlene benyttes til omfattende administrative oppgaver i sentralleddet av organisasjonen. Organisasjonen er blitt usynlig i samfunnsdebatten, men har en mengde medlemmer og lokallag med lav aktivitet ute i fylker og kommuner. Medlemmene får hvert år mange fordeler av sitt medlemskap i form av rabatter i butikker, på kino og halv pris toget. Medlemskap har blitt et ”must” for ungdom som vil sikre seg gode priser på varer de synes de trenger. Disse ”medlemsfordelene” står det mye om i vervebrosjyren. I organisasjonens vedtekter framkommer det ikke at medlemskap gir slike ”fordeler”.

Resultat:
I et TV-intervju i 2004 uttrykker Barne- og familieministeren stor tilfredshet med at forenklingen av BFDs regelverk for driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene har medført rekordartet vekst i organisasjonenes medlemstall. Hun gir uttrykk for at det er oppløftende å se at ungdommens ønske om forpliktende engasjement i organisasjonene ikke tilhører en forgangen tid slik noen av organisasjonene hevdet i 2002. Lederen or LNU velger å ikke kommentere ministerens uttalelser i frykt for at departementet skal få tanker om å endre regelverket nok en gang.
 
Dersom blant annet fordelingsutvalgets innspill til endringer av regelverket hadde vært hensynstatt ville man kunnet unngå slike utslag. Vi har imidlertid merket oss at departementet har valgt å overhøre både sittende fordelingsutvalg og Barne- og Ungdomstingets innspill til endringsforslagene. Heller ikke kan vi se at LNU sine innspill i debatten har kommet med i den endelige forslagsteksten. Vi er overrasket over departementets manglende vilje til å lytte til de demokratisk valgte organer som ivaretar barne- og ungdomsorganisasjonenes interesser i denne saken, og registrerer at vi er gitt en høringsfrist som kan oppleves som en som en ren formalitet, siden regelverket er tenkt å ha virkning fra og med tilskuddsåret 2003, der tallmaterialet fra grunnlagsåret 2001 gjøres gjeldende for utregning av støttebeløp, noe som innebærer at regelverket oppleves fra organisasjonenes side som å ha tilbakevirkende kraft.

Vi vil likevel gå gjennom de ulike paragrafene i forslag til ny forskrift og komme med våre merknader der vi synes det er nødvendig. Vi kommenterer bare de paragrafer der vi mener det er nødvendig å gjøre endringer før endelig vedtak av ny forskrift. Vi håper at vi i det minste nå i den formelle høringsrunden blir hørt. Til slutt følger en kortfattet sammenfatning over de viktigste momentene vi mener regelverket må ta inn i seg for å kunne fungere etter målsettingen om ”å bidra til at en større del av den offentlige støtten brukes til å stimulere organisasjonenes egne målsetninger og til en enklere forvaltning av ordningene.”

TIL DE ENKELTE PARAGRAFER I FORSLAGET TIL NY FORSKRIFT
KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 FORMÅL

Tilskuddsordningen skal i følge formålsparagrafen stimulere til engasjement og medansvar nasjonalt og internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.

Ved å ta bort de øremerkede midlene til nasjonale og internasjonale prosjekter faller dette stimuliet helt bort. Det finnes ikke noe i de påfølgende paragrafer som stimulerer organisasjonene til å ta slikt medansvar eller engasjement på alvor. Demokratipresiseringene i forskriften må anses som en utvanning av dagens regelverk. Denne utvanningen medfører åpning for mer makt til voksne aktører i organisasjonene enn slik situasjonen er i dag. 


§ 2 ORGANISASJONER SOM OMFATTES AV FORSKRIFTEN

I følge forslage til forskrift skal selvstendige organisasjoner av barn og ungdom prioriteres.

Vi kan overhode ikke se at slike organisasjoner prioriteres i de videre paragrafene i det konkrete forslaget til tekst. Tvert i mot viser våre utregninger at det nye regelverket favoriserer store voksenstyrte organisasjoner der ungdomsorganisasjonen kan inngå som en del av moderorganisasjonens totale virksomhet, eller store organisasjoner der det i realiteten er voksne som innehar de fleste plassene i landsmøtesaler og styrerom. Inntrykket forsterkes av at man åpner for en utvanning av dagens gjeldende demokratibestemmlser som har vært med på å sikre unge medlemmers mulighet til aktiv medbestemmelse. 
Selvstendige organisasjoner av barn og ungdom preges ofte av intenst og høyt engasjement fra medlemmene en forholdsvis kort periode i livet, noe som ofte innebærer ustabile lokallag og flyktige medlemskap. Slike organisasjoner faller svært dårlig ut etter de nye reglene. De nye reglene fanger ikke opp de nå så allment kjente trender som vi ser i måten barn og ungdom velger å kanalisere sitt engasjement gjennom, nemlig via ad hoc-preget aktivitet. Vi kan ikke se at de videre paragrafene i forslaget til ny forskrift i praksis tar opp i seg de tiltenkte ønskede prioriteringer som uttrykkes i § 2.

§ 3 TILSKUDDSFORMER

Den nye forskriften avvikler tilskuddsordningene for nasjonal og internasjonal prosjektstøtte. 

Denne ”forenklingen” kan vi forstå at medfører en enklere saksbehandling i departementet, men de utilsiktede konsekvensene er etter vår mening meget alvorlige. De små organisasjonene har i mange år benyttet disse tilskuddsordningene for å sette søkelyset på spesielle problemstillinger som er blitt løftet opp på nasjonalt plan i samfunnsdebatten. Slike krafttak kan for eksempel ha dreid seg om særlige tiltak mot rasisme, vold og mobbing, integrering av funksjonshemmede osv. Ved hjelp av tilskuddsordningene har små organisasjoner kunnet få en forholdsvis stor økonomisk drahjelp til å igangsette fornyende og grensesprengende tiltak i egne organisasjoner. Organisasjonene har slik tilført samfunnet viktig realkompetanse. Ordningen har til tross for alt arbeidet med å skrive søknader fungert som en viktig stimulus til organisasjonsutvikling. Ved å fjerne ordningene vil midlene bli fordelt til alle organisasjonene. Fordelt jevnt på alle dreier det seg om marginale beløp der de små organisasjonene med lave medlemstall som har benyttet ordningene aktivt, vil falle særlig uheldig ut. De store organisasjonene vil neppe merke at disse midlene de før ikke har søkt om, nå tilfaller dem i tillegg til allerede store summer driftsstøtte. 

KAPITTEL 2 DEFINISJONER

§ 6 TELLENDE MEDLEM

Regelverket begrenser tellende medlemmer til å gjelde medlemmer under fylte 26 år slik også dagens regelverk gjør.

Vi vil anse det som naturlig at Barne- og Familiedepartementet forholder seg til de samme aldersgrenser som Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner har vedtatt, og benytter 30 år som naturlig aldersgrense for beregning av tellende medlemmer. Forenkling av regelverket på dette området vil gjøre det enklere for organisasjonene å operere med samme medlemstall i ulike fora. 

§ 8 ÅRSKONTINGENT

Det påpekes i forslaget til nye forskrifter at kontingent skal betales for et år av gangen.

Dette oppleves som en unødvendig byråkratisering av regelverket, og en innblanding i organisasjonenes mulighet til å drive fritt etter sine egne forutsetninger. Flere organisasjoner opererer i dag med en ordning der vervede siste kvartal av året kan velge å betale en forhøyet kontingent som dekker medlemskap også påfølgende kalenderår. Særlig benyttes denne metoden når den nyinnmeldte velger å betale sin kontingent kontant i forbindelse med ulike arrangement i november og desember. Dette letter organisasjonenes administrative arbeid med å innkreve kontingent betydelig, med dertil innsparing av portoutgifter og unødvendig arbeidsinnsats. Det oppleves for eksempel lite hensiktsmessig både økonomisk og administrativt å skulle sende ut kontingentkrav til nyinnmeldte i desember, for så å måtte innbefatte disse i utsendingen av kontingentkrav i januar. Organisasjonene som opererer med slike ordninger har gode rutiner for å dokumentere og regnskapsføre slike medlemskontingenter i samsvar med revisors krav, og har ingen praktiske problemer med å håndtere ordningen i tråd med gjeldende regelverk. Vi kan vanskelig se at dette forslaget til endring av gjeldende paragraf bidrar til å forenkle dagens regelverk. Tvert i mot vil den kunne medføre at enkelte organisasjoner vil måtte benytte mer tid og ressurser enn i dag på å innkreve medlemskontingent fra sine nyinnmeldte, noe som igjen kan gi disse inntrykk av at organisasjonen først og fremst er opptatt av å kreve inn penger, ikke å gi et tilbud om engasjement og aktivitet. Vi vil på denne bakgrunn på det sterkeste henstille de bevilgende myndigheter til å la organisasjonene beholde sin mulighet til å innkreve medlemskontingent for inntil for eksempel 1 ½ år av gangen.

Vi foreslår derfor at følgende tekst tas inn i forslaget til nytt regelverk: ”Kontingent kan betales for inntil 1 ½ år av gangen. Det skal komme klart fram for både medlemmet og organisasjonen hvilken periode det betales for.”

§ 9 TELLENDE LOKALLAG

Det åpnes i forskriften for at fylkeslag som fungerer som lokallag kan regnes som tellende lokallag.

Vi anser det som gunstig at forskriften åpner for at fylkeslaget kan telle som lokallag der lokallag ikke eksisterer. Vi vil imidlertid på det sterkeste betvile at det stimulerer til demokrati i organisasjonene å fjerne fylkesleddet som utmålingskriterium for tildeling av driftsstøtte. For barn og unge som ønsker medinnflytelse i egen organisasjon er fylkesleddet ofte et viktig skritt på veien mot å bli valgt inn i sentrale organ. Ved å ta bort fylkesleddet som kriterium for støtte risikerer man at de voksenstyrte organisasjonene, og andre, nedprioriterer det regionale arbeidet, med de konsekvenser det får for ungdoms mulighet til å påvirke utviklingen og ”klatre” i sin egen organisasjon. ”Forenklingen” kan raskt føre til organisasjoner der alle viktige avgjørelser tas av ansatte på sentralt hold, samt av landsmøter bestående av eldre medlemmer som har brukt mange år på å komme seg opp og fram i organisasjonen. Vi risikerer voksenstyrte organisasjoner der de som har makt gis mulighet til å holde på denne framfor å slippe nye, unge krefter til. Uten fylkesledd lar det seg i praksis vanskelig gjøre for ivrige 15-åringer å bli nominert til plasser i landsmøtesalene i organisasjonene. Vi kan derfor ikke se at denne forenklingen av forskriften tjener til å sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.

§ 10 ÅRSRAPPORT

De nye forskriftene medfører at lokallagene ikke lenger trenger å avholde årsmøte, men kun er pliktige til å levere inn en årsrapport der tidspunkt for valg av styre framkommer.

Organisasjonene hilser denne forenklingen velkommen, men vil gjerne påpeke at den åpner for mindre demokratiske styringsstrukturer i lokallagene, noe som ikke samsvarer med formålsparagrafen i tilskuddsordningen.



KAPITTEL 3 KRITERIER FOR TILDELING AV GRUNNSTØTTE

§ 11 HVEM SOM KAN FÅ GRUNNSTØTTE

Endringene i gruppeinndeling medfører at tidligere gruppe B og E bortfaller eller inkorporeres i andre grupper. 

En alvorlig konsekvens av den nye gruppeinndelingen ser ut til å være at kravet til 1200 medlemmer blir unaturlig avgjørende. En organisasjon som etter det nye regelverket har 1199 medlemmer i grunnlagsåret vil etter det nye regelverket havne i gruppe 3 etter at perioden med uttrappingstilskudd er over. Et slikt ”fall” har dramatiske konsekvenser for organisasjonenes tilskudd. Organisasjonene er dermed redde for at de nye reglene kan medføre lite hensiktsmessige desperate vervekampanjer i desember for å sikre høye nok medlemstall. Organisasjonene vil henstille bevilgende myndigheter om å la medlemstallsgrensen gå ved 1000 medlemmer for å hindre slike uheldige utslag. 1200 medlemmer er en grense som det i praksis viser seg at flere organisasjoner strever med å oppnå hvert år, og grensen skaper derfor unødvendig utrygghet og uforutsigbarhet ved budsjettbehandlingene i organisasjonene. 
Alle krav, stimuli eller ønsker om sentralt organisert aktivitet er fjernet fra forskriften. Sentrale kurs faller bort som utmålingskriterium.

Dette er en forenkling som rammer organisasjonene svært skjevt. Vi anser også dette for å være det alvorligste negative utslaget av forslaget il ny forskrift.  Mange av organisasjonene har gitt tydelige signaler om dette gjennom LNU, Barne- og Ungdomstinget og Fordelingsutvalget. ”Forenklingen” vitner om en total manglende vilje til å forstå moderne organisasjoners oppbygning og virksomhet! Bortfallet favoriserer organisasjoner med høye medlemstall og lav aktivitet, særlig organisasjoner som ikke tar betydningen av sentralstyrt demokrati-, ideologi- og lederopplæring på alvor. De mest moderne og ungdomsstyrte barne- og ungdomsorganisasjonene baserer sin virksomhet på ad hoc-preget aktivitet lokalt, drevet av ungdom opplært på sentralt arrangerte kurs. Ungdom i dag melder seg i liten grad inn i organisasjoner, men velger å delta og engasjere seg lokalt når noe skjer. For at ”noe skal skje”, må noen arrangere noe. For at noen skal arrangere noe, må noen ha fått opplæring og ideer. Denne opplæringen og idéfomidlingen skjer på sentralt arrangerte kurs, konferanser og leire. Sentralt arrangerte kurs er trolig det viktigste bidraget til å sikre demokratiske og ungdomsstyrte tiltak lokalt! Ved å ta bort dett tildelingskriteriet samtidig som man vanner ut demokratiparagrafen i den gamle forskriften, bidrar bevilgende myndigheter med de nye forskriftene til å hindre ungdom medinnflytelse i egne organisasjoner og egne lokalmiljø. Sentralt organiserte kurs er ofte lokalaktørers første møte med sentralleddet. De blir gjennom sentrale kurs kjent med andre aktive ungdommer i nærliggende lokalmiljøer, får utvekslet tanker og ideer og får muligheten til å delta i den egenverdi for samfunnsutvikling som ligger i barne- og ungdomsorganisasjonenes virksomhet. På sentralt arrangerte kurs får ungdom møte sentralleddets forventninger til styringen av lokalleddet, og ungdom lærer at de kan kreve å få være med å prege utviklingen i eget lokallag og lokalmiljø.
Ved å fjerne kurs som kriterium for utmåling av støtte vil sentralleddet i organisasjonene i verste fall se seg nødt til å omfordele ressursene fra å drive sentral leder- og demokratiopplæring til å konsentrere seg om innkreving av medlemskontingenter og innlevering av årsrapporter fra lokallag skrevet av  lokallagsledere som ikke lenger må stå til ansvar for et våkent og kunnskapsrikt lokalt årsmøte. 

Det er ingen tvil om at det innebærer et omfattende arbeid for organisasjonene å holde styr på program, deltakerlister og lignende fra sentralt arrangerte kurs slik tilskuddsordningen krever i dag. Det er imidlertid heller ingen tvil om at man ved å kutte ut kurs som utmålingskriterium vil få utslag som er svært uhensiktsmessige for de mindre, moderne aktivitetsbaserte organisasjonene. De som vil vinne på at kurs faller bort som utmålingkriterium er de store voksenstyrte medlemsorganisasjonene som ikke vektlegger sentral leder- og demokratiopplæring i sin virksomhet. Taperne blir de små, ungdomsstyrte ideologiske og politiske organisasjonene. Disse organisasjonenes særinteresser samler sjelden de store masser lokalt, og medlemmene er derfor totalt avhengige av sentral skolering for å få næring til sitt engasjement (Europeisk Ungdom, Natur og Ungdom, Juvente og Norges Unge Katolikker er typiske eksempler på organisasjoner av en slik karakter). Disse organisasjonene er viktige leverandører av unge representanter til kommunestyrer, ungdommens kommunestyrer og senere representasjon i nasjonale politiske miljøer og organ.  

Denne svært alvorlige konsekvensen av den nye forskriften kan umulig en borgerlig regjering leve med! Organisasjonene har gjennom mange år hørt de tre regjeringspartiene tordne i mediene mot ensretting i samfunnet, overstyring av individets frihet og manglende spillerom for det frivillige Norge. Ved å ta bort støtten til kurs er den nye forskriften et slag i ansiktet til de organisasjoner som har trodd at en borgerlig regjering ville gi større spillerom til det frivillige initiativ. Den nye forskriften ser i våre øyne ut til å være tilpasset store, voksendrevne organisasjoner med høye medlemstall og svært mange loakllag. Forslaget viser liten vilje til å satse på bredde i organisasjonslivet, men understreker tvert i mot byråkratiets kneblende makt over samfunnsutviklingen. Ved å ta bort kursstøtten blir regjeringen (utilsiktet?) redskap for en omfordeling av midler fra de små ungdomsstyrte organisasjonene, til de store voksenstyrte. Målsettingen i § 1 og § 2 kan dermed ikke nås om støtten til kurs faller bort som utmålingskriterium for tilskudd!

§ 12 GRUPPE 1: BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER OG -STRUKTURER

I forslaget til ny forskrift heter det om demokrati: ”Organisasjonene/strukturene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik rett til innflytelse i organisasjonen.”
I den gamle forskriften var demokratikravene betydelig strengere: ”Organisasjonene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som er fylt 15 år, fulle demokratiske rettigheter og lik rett til å kunne velges til tillitsverv i organisasjonen.” 

For at barne- og ungdomsorganisasjonene fortsatt skal ha en viktig rolle når det gjelder å gi barn og unge grunnleggende demokratiopplæring, ønsker vi å beholde kravet til demokratisk oppbygging og innflytelse slik det var i demokratibestemmelsene i det gamle regelverket.

Kravet til 1200 tellende medlemmer er beholdt fra den gamle forskriften. 

Siden flere organisasjoner ligger svært nær denne grensen, henstiller vi til at grensen i stedet settes til 1000 medlemmer. Dette vil kunne hindre uheldig overfokusering på medlemstall i organisasjonene det gjelder.




§ 13 GRUPPE 2: ANDRE ORGANISASJONER SOM DRIVER ET OMFATTENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE

Organisasjoner som tilhører denne gruppen har fått et krav om 1200 tellende medlemmer i forslaget til ny forskrift.

Organisasjoner som naturlig hører hjemme i gruppe 1, men som ikke klarer å opprettholde kravet til 1200 medlemmer, vil med dette havne i gruppe 3 eller på uttrappingstilskudd. Dette virker lite hensiktsmessig. Det må være rom for at organisasjoner som ikke oppfyller minimumskravet til 1200 medlemmer skal kunne få grunnstøtte.

Mange barne- og ungdomsorganisasjoner, spesielt de som jobber med politikk og samfunnsengasjement, har opplevd synkende medlemstall siden midten av 1990-tallet. Flere av disse oppfyller i dag ikke minimumskravet for tellende medlemmer, og enda flere står i fare for å havne i samme situasjon dersom den negative medlemsutviklingen fortsetter. I tillegg til disse kommer nye organisasjoner som ikke klarer å oppfylle kriteriene til gruppe 1 i løpet av de 3 årene de får etableringstilskudd, ettersom det i praksis vil være svært vanskelig for en ny organisasjon å oppfylle kravene til gruppe 1 etter kun tre år med etableringstilskudd.  

For å beholde mangfoldet i frivillighets-Norge er det derfor helt nødvendig med en støtteordning også for de små og mellomstore organisasjonene som ikke klarer minimumskravet til antall medlemmer, samtidig som de ikke oppfyller de særskilte unntakene for gruppe 3. Kun tre av de partipolitiske ungdomsorganisasjonene ville i dag ha fått støtte jf. § 12 dersom de var omfattet av dette regelverket, og av de tre balanserer to helt på den nedre grensen for antall tellende medlemmer. Med tanke på at dagens regelverk i stor grad ble utformet på bakgrunn av ”medlemsjukset” i de partipolitiske organisasjonene, er det urimelig at kravene til andre ungdomsorganisasjoner skal være så strenge at kun AUF av de partipolitiske ville være sikker på å få grunnstøtte dersom de hadde samme regelverk. Det er med andre ord behov for en ny gruppe som omfatter små og mellomstore barne- og ungdomsorganisasjoner. Det vil være naturlig å følge de samme kriteriene som kreves for medlemskap i LNU, nemlig 300 medlemmer under 30 år. Vi foreslår derfor følgende:

Ny § 15 (foreslått §15 blir da §16)
Gruppe 4: Små og mellomstore organisasjoner

Gruppe 4 omfatter organisasjoner som ikke lenger oppfyller kravene til gruppe 1 eller ikke lenger kan få etableringstilskudd eller utrappingstilskudd, men som oppfyller kravene i gruppe 1 eller 2 mht. nr.1 (vedtekter/ansatt), nr. 2 (demokratisk oppbygging), nr. 3 (landsmøter), nr. 4/5/6 (sentralledelse/eget styre), nr. 5/7 (sentralt medlemsregister) og nr. 9 (budsjett mv.), jf. §§ 12 og 13. 
Organisasjonene i gruppe 4 må i tillegg ha:
minst 5 tellende lokallag (jf. § 9),
tellende lokallag i minst 3 fylker, 
minst 300 tellende medlemmer (jf. § 6) under fylte 30 år pr. 31. desember i grunnlagsåret.


KAPITTEL 4 ETABLERINGSTILSKUDD OG UTTRAPPINGSTILSKUDD

§ 16 UTTRAPPINGSTILSKUDD

I den foreslåtte forskriften fra BFD legges det opp til en overgangsordning som skal forhindre at organisasjonene får mer enn 10 % lavere støtte per år i tre år. Denne ordningen gjelder imidlertid kun for organisasjoner som oppfyller kravene til gruppe 1-3. 

Dette vil si at organisasjoner som var i gruppe E i det tidligere regelverket nå plutselig mister all støtte fra og med neste år, og det på grunnlag av aktivitet som skjedde under det gamle regelverket. Dette finner vi helt urimelig, og vi krever derfor at overgangsordningen må gjelde alle organisasjonene som har fått støtte gjennom den gamle forskriften.

KAPITTEL 5 BEREGNING AV TILSKUDD TIL NASJONALT ARBEID

Forslaget innebærer en dreining av regelverket slik at lokallagsetablering gir større uttelling enn i dagens regelverk i forhold til antall medlemmer. 

Det er et positivt signal at noe av vektleggingen på antall medlemmer blir borte og dreies over på viktigheten av lokalt arbeid, men ved at man utelukkende fokuserer på antall medlemmer og antall lokallag oppfordres det til at organisasjonene skal prioritere medlemsverving fremfor aktivitet. Med det foreslåtte regelverket ville det til og med lønne seg for organisasjonene å prioritere opprettelse av lokallag på papiret fremfor reell aktivitet.  Det kan se ut til at bevilgende myndigheter blir mer opptatt av å få etablert passive lokallag framfor å stimulere til igangsetting av sentrale kurs spredd geografisk rundt omkring i landet ved hjelp av lokale ildsjeler. Organisasjonene opplever ofte at nettopp sentralt arrangerte kurs ute i lokalmiljøene der det ikke finnes lokallag over tid skaper lokalt engasjement.

KAPITTEL 7 DOKUMENTASJONSBESTEMMELSER

Forslaget til ny forskrift skal i følge følgebrevet fra departementet medføre færre og enklere dokumentasjonskrav for organisasjonene.

Organisasjonene har i store trekk vært nødt til å innarbeide rutiner som sikrer dokumentasjon etter kravene i de gamle forskriftene. De fleste organisasjonene har dermed automatisert disse arbeidsoppgavene ved hjelp av innkjøp av dyr elektronisk programvare. I det praktiske arbeidet vil dermed forenklingen i forskriften i liten grad bety noen forenkling for organisasjonene. 

Det er imidlertid av avgjørende betydning at bevilgende myndigheter svært raskt utreder hvordan man stiller seg til elektronisk kommunikasjon i krav til underskrifter og dokumentasjon på innbetalt årskontingent. Flere organisasjoner ønsker for eksempel å starte opp med, eller har startet opp med, arbeid som muliggjør innmelding og kontingentinnbetaling over internett eller mobiltelefon. Særlig er dette viktig for organisasjonene i en tid hvor mange unge melder seg direkte inn i organisasjonene uten å ha tilknytning til noe lokalt ledd. Forslaget til ny forskrift er å anse som mangelfull og foreldet så lenge organisasjonene må vente på signaler på disse områdene. Innbetaling av kontingent over nettbaserte bankløsninger er ikke nevnt i forskriften, men vi velger å forutsette at slik innbetaling anerkjennes som like gyldig som innbetaling via giro. Organisasjonene ber bevilgende myndigheter å utrede disse spørsmålene snarest slik at organisasjonene vet hvordan de skal forholde seg resten av grunnlagsåret 2002.

KAPITTEL 8 FELLESREGLER FOR ALLE FORMER FOR TILSKUDD

Intet å anmerke. Om ny forskrift medfører mer eller mindre arbeid for revisor er vi ikke kompetente til å vurdere, likeså er vi usikre på om våre revisorer som følge av de nye forskriftene vil kreve lavere revisorhonorar.

KAPITTEL 11 TILSKUDDSMYNDIGHETENE

Forslaget til forskrift gir fordelingsutvalget i oppgave å bistå departementet med evaluering av tilskuddsordningene, samt å gi departementet råd i øvrige spørsmål om ordningene.

Vi har merket oss at fordelingsutvalgets innspill i forbindelse med den pågående endring av forskrift i liten grad har blitt tatt hensyn til i forslaget til ny forskrift. Vi anser dette for å vitne om manglende tillit fra departementets side til fordelingsutvalgets arbeid, noe som sjokkerer og overrasker flere av organisasjonene tilknyttet tilskuddsordningene. Vi forventer for framtiden at forskriftens signaler om fordelingsutvalgets rolle tas på alvor, og ikke behandles som en papirbestemmelse av departementet.

KAPITTEL 12 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

Forskriften er ment å tre i kraft straks den er vedtatt og vil gjelde fra og med tilskuddsåret 2003. Søknadsfristen er satt til 1. november 2002, med organisasjonenes tall fra 2001 som grunnlag for utmåling av støtte.

Prosessen med å utarbeide det nye regelverket har gått altfor fort. Dette blir ikke minst åpenbart når man ser på det tidspress organisasjonene settes under denne høsten. Høringsfristen er satt til 23. september og søknadsfristen er 1. november. Et sted mellom disse to tidspunktene skal regelverket bestemmes og nye søknadsskjema må utarbeides og offentliggjøres. Først når dette er gjort kan organisasjonene begynne å jobbe med sine søknader. Dette er en omfattende prosess som involverer revisor. Organisasjonenes sekretariat vil måtte gjøre dette i en periode på året de ellers utfører helt annet arbeid. Normalt setter organisasjonene av tid til å arbeide med disse søknadene i august, noe som i år ikke var hensiktsmessig siden vi ikke hadde noen vedtatt forskrift å forholde oss til.

Et annet problem med at prosessen har gått så fort er at det nye regelverket som skal avgjøres denne høsten blir gjeldende allerede fra og med tilskuddsåret 2003, med 2001 som grunnlagsår. I praksis betyr dette at støtten for 2003 utdeles på grunnlag av aktivitet som skjedde under et annet regelverk. På denne måten får det nye regelverket tilbakevirkende kraft. For eksempel kan så rask innføring av nytt regelverk bety at organisasjoner som i 2001 mottok medlemskontingent for mer enn et år av gangen etter datidens gjeldende regelverk, ikke vil få godkjent sine medlemstall slik de har forutsatt i sitt budsjettarbeid for 2004. Organisasjonene har selvsagt nå i ettertid ingen mulighet til å gå inn og endre de strategier man arbeidet etter i 2001. Man må kunne forvente at nytt regelverk først innføres samtidig med at organisasjonene gis mulighet å tilpasse sitt arbeid i tråd med ny forskrift.

OPPSUMMERING I SEKS HOVEDPUNKT OG KONKLUSJON

På bakgrunn av denne gjennomgangen av paragrafene i forslag til ny forskrift for tilskudd til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene har de undertegnede organisasjoner blant annet samlet seg bak følgende 6 krav til den nye forskriften:

	Senk kravet til antall betalende medlemmer og hev øvre aldersgrense!
Vi ønsker at minimumskravet for antall betalende medlemmer i gruppe 1 og 2 senkes fra 1200 til 1000. I tillegg stiller vi oss bak LNU sin politikk om å høyne øvre aldersgrense slik at alle betalende medlemmer under 30 år blir tellende. Dette må til for å bevare bredden i frivillighets-Norge i en tid hvor de fleste organisasjoner har opplevd synkende medlemstall.


	Aktivitet må verdsettes!
Vi krever at seminar-/kurspoeng som støttekriterium må beholdes. Ved at man utelukkende fokuserer på antall medlemmer og antall lokallag oppfordres det til at organisasjonene skal prioritere medlemsverving fremfor aktivitet. Med det foreslåtte regelverket ville det til og med lønne seg for organisasjonene å prioritere opprettelse av lokallag på papiret fremfor reell aktivitet.


	Overgangsordning for alle!
I den foreslåtte forskriften fra BFD legges det opp til en overgangsordning som skal forhindre at organisasjonene får mer enn 10 % lavere støtte per år i tre år. Denne ordningen gjelder imidlertid kun for organisasjoner som oppfyller kravene til gruppe 1-3. Det vil si at organisasjoner som var i gruppe E i det tidligere regelverket nå plutselig mister all støtte fra og med neste år, og det på grunnlag av aktivitet som skjedde under det gamle regelverket. Dette finner vi helt urimelig, og vi krever derfor at overgangsordningen må gjelde alle organisasjonene som har fått støtte gjennom den gamle forskriften.


	Behold kravet til demokrati!
I forslaget til ny forskrift heter det om demokrati: ”Organisasjonene/strukturene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik rett til innflytelse i organisasjonen.”

I den gamle forskriften var demokratikravene betydelig strengere: ”Organisasjonene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som er fylt 15 år, fulle demokratiske rettigheter og lik rett til å kunne velges til tillitsverv i organisasjonen.” 
For at barne- og ungdomsorganisasjonene fortsatt skal ha en viktig rolle når det gjelder å gi barn og unge grunnleggende demokratiopplæring ønsker vi å beholde kravet til demokratisk oppbygging og innflytelse slik det var i det gamle regelverket. Intensjonene med endring av forskriften i følge departementets høringsbrev er ikke ivaretatt ved en utvanning av demokratikravene i den gamle forskriften.

	Det har gått for fort!
Prosessen med å utarbeide det nye regelverket har gått altfor fort. Dette blir ikke minst åpenbart når man ser på det tidspress organisasjonene settes under denne høsten. Høringsfristen er satt til 23. september og søknadsfristen er 1. november. Et sted mellom der skal regelverket bestemmes og nye søknadsskjema må utarbeides og offentliggjøres, først når det er gjort kan organisasjonene begynne å jobbe med sine søknader. Dette er en omfattende prosess som involverer revisor. Et annet problem med at prosessen har gått så fort er at det nye regelverket som skal avgjøres denne høsten blir gjeldende allerede fra og med 2003, dvs. at støtten for 2003 utdeles på grunnlag av aktivitet som skjedde under et annet regelverk. På den måten får det nye regelverket tilbakevirkende kraft.


	Det må være rom for middels store organisasjoner. 
Med det foreslåtte regelverket er det slik at organisasjoner som har mindre 1200 tellende medlemmer ikke kan få støtte med mindre de er helt nye organisasjoner eller av særskilte årsaker har et begrenset rekrutteringsgrunnlag. Vi mener at det også må være rom for at organisasjoner som ikke oppfyller minimumskravet til antall medlemmer skal kunne få grunnstøtte. (Se vårt forslag til ny § 15).



Organisasjonene har i mange år sett fram til en forenkling og tilpassing av gjeldende regelverk til dagens virkelighet. Regjeringens intensjoner i høringsbrevet tilsier en forskrift som i større grad enn dagens regelverk tar hensyn til de signaler organisasjonene har gitt ved ulike anledninger. Slike prosesser tar imidlertid tid om man skal unngå uheldige utslag. Det konkrete forslaget til ny forskrift sammenfaller dessverre i liten grad med høringsbrevet, og regjeringens intensjoner kan etter vårt syn ikke oppnås ved å vedta det framlagte forslaget til ny forskrift. De undertegnende organisasjoner henstiller derfor departementet om å bearbeide forskriften på bakgrunn av de signaler man får gjennom denne høringen, samt utsette ikrafttredelsen av nytt regelverk til tidligst fra tilskuddsåret 2004, med 2002 som grunnlagsår. Forskriften kan ikke tre i kraft før organisasjonene kan bearbeide sitt organisasjonssystem i tråd med nytt regelverk. Dersom endret forskrift ikke vedtas før nyttår 2002, kan man etter vårt syn derfor ikke la forskriften gjelde før fra tilskuddsåret 2005.




Oslo, 15. september 2002
Med vennlig hilsen ”Aksjon for Demokrati og Mangfold”











ORGANISASJONSLEDELSENES UNDERSKRIFTER

”Aksjon for Demokrati og Mangfold ” opererer med denne høringsuttalelsen som felles talerør for disse organisasjonene. Ved behov for ytterligere presiseringer og forklaringer til uttalelsene som framkommer i dette dokumentet kan de enkelte organisasjoner kontaktes. Noen av organisasjonene vil i tillegg til denne uttalelsen levere supplerende uttalelser.
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CISV Norge			Juvente			Norsk Skoleorkesterforbund





Students for a free Tibet	Norsk Målungdom		Natur og Ungdom 





MA-Ungdom			Norges Unge katolikker	Blekkulfs Miljødetektiver





Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring		Ung Kirkesang





