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Respondent



32

Anonym



1810:14
Tid til å fullføre



Deres kontaktinformasjon
1. Navn på virksomheten *
AKKS Norge

2. Organisasjonsnummeret til deres virksomhet
979848862

3. Kontaktperson i virksomheten *
Pia Korsnes

4. Epostadresse til kontaktperson i virksomheten *
akks@akks.no

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
5. §1-1 Formål
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AKKS ser på den “språklige justeringen” som en negativ og som en reell endring av formålet
i ordningen. Vi synes det er svært uheldig å ta bort formuleringen om at
tilskuddsordningene “skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar”. Vi
synes at “engasjement” og “medansvar” er sentrale begreper i bevisstgjøring om at
medbestemmelse og demokrati krever både aktiv handling og at ansvaret ikke hviler på
organisasjonene alene. Målet om barn og ungdommers medbestemmelse og demokrati er
et felles anliggende for både organisasjonene i denne ordningen, offentlige myndigheter og
samfunnet forøvrig. Endringsforslag: “Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette
for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Ordningene skal
stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt,
og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati”.

6. §1-2 Tilskuddsformer

7. §1-3 Kriterier for måloppnåelse

8. §1-4 Opplysningsplikt

9. §1-5 Dispensasjon

Kapittel 2 - Definisjoner
10. §2-1 Tellende medlem
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AKKS ønsker å påpeke viktigheten av at definisjonene som er brukt i veilederen; Forenkling
av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og andre forskrifter samsvarer. Det
offentlige må være konsekvent i hvordan de definerer noe så vesentlig som hva et medlem
er, og hvordan man skal avgjøre om en organisasjon skal regnes som en barne- og
ungdomsorganisasjon. Klart språk er ansett som så viktig at det er vedtatt Lov om språk
(språklova) som trer i kraft fra 1.1.2022. Hensikten med felles definisjoner av sentrale
begreper er samordning mellom ulike offentlig aktørers forhold til frivillige organisasjoner.
Dersom definisjoner endres i én ordning må den også endres i veilederen.

11. §2-2 Medlem
AKKS er enige i at alle medlemmer som har betalt kontingent skal telle med i vurderingen av
andel tellende medlemmer ved utmåling av bonus etter § 5-3. Men vi er bekymret for om
endringen får utilsiktede konsekvenser for krav i § 2-4 om at tellende lokallag har et styre
valgt av og blant medlemmene. Dersom forslag til ny §2-2 betyr at foreldre som
representerer sine barn i styret også må ha betalt kontingent vil det være en endring fra
dagens praksis som vi ikke kan støtte. Endringsforslag: Et medlem har innen 31. desember i
grunnlagsåret meldt seg inn i en organisasjon og betalt kontingent for grunnlagsåret, se § 23. Et tellende medlem skal også regnes som medlem.

12. §2-3 Kontingent
Endringsforslag: En kontingent er et beløp som blir betalt for inntil ett kalenderårs
medlemskap i en organisasjon. Ved innbetaling må det komme klart frem hvilket år og hvem
kontingenten gjelder for. Kontingenten må være betalt innen 31. desember i grunnlagsåret.

13. §2-4 Tellende lokallag
I skrivende stund har en stor andel lokallag i musikklivet faktisk fortsatt ikke de samme
utviklingsmulighetene og rammevilkår som finnes i andre frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner i dag, ganske enkelt fordi de er for få medlemmer pr gruppe og de
har heller ikke alle samme alder. Aktiviteten vår er stor og omfattende både sentralt og
lokalt. Vi passer inn, men bare nesten. Gjeldende definisjoner på «tellende lokallag» og
«tellende medlem», som i denne tilskuddsordningen belønner frivillige organisasjoner med
store lokallag, har nesten vært uforandret siden 1990-tallet. Kulturorganisasjonene,
frivilligheten, aktivitetsmønstre i befolkningen, ungdomskulturen og musikklivet har derimot
endret seg mye. Musikklivet er sårbart og mer utsatt ved politiske omprioriteringer - og
endringer i finansiering - enn andre sektorer i frivilligheten og kulturlivet. Vi måles dessverre
ikke på aktivitetens kvalitet, innhold eller samfunnsnytte. Tilskudd, rammevilkår og
utviklingsmuligheter gis på bakgrunn av hvor mange vi er og om vi oppfyller statens
standardmål. Endringsforslag: "Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig,
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demokratisk enhet i organisasjonen i grunnlagsåret. Lokallaget skal ha vedtekter, minst tre
(3) tellende medlemmer, et styre valgt av og blant medlemmene og ha hatt minst en
medlemsrettet aktivitet i tråd med formålet med ordningen. Som medlemsrettet aktivitet
gjelder ikke årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter. Valg av styre kan ikke
avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Organisasjoner som har lokallag der bare tre
medlemmer eller færre er gamle nok til å ha lik rett til innflytelse i organisasjonen, se § 4-1
første ledd bokstav j., har dispensasjon fra kravet om eget styre valgt av og blant
medlemmene. Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og må ha sendt årsrapport
for grunnlagsåret til sentralleddet, se §§ 2-5 og 3-3. Fylkes- og kretslag som fungerer som
lokallag, regnes som lokallag".

14. §2-5 Årsrapport
Våre medlemmers kunst- og kulturaktivitet er stor, både målt i antall hoder og
aktivitetstimer. Den er samtidig ferskvare. En andel band er ikke medlem i organisasjonen
vår lenge nok til å kunne telles med. Lagene har imidlertid både betalt kontingent for
grunnlagsåret, og i tillegg hatt stor aktivitet i perioden de var medlem - f.eks søkt tilskudd
og deltatt på organisasjonens kurs og demokratiske møter. Vi opplever dessverre også at
mange lokale lag, som faller fra ved årsskiftet, ikke leverer årsrapport påfølgende år. Disse
kan heller ikke etter § 2-4 (§ 10) telles med for grunnlagsåret. Etter vårt skjønn har denne
paragrafen uheldige blindsoner som ikke fanger all medbestemmelse og demokrati som
faktisk skjer i organisasjonene. Vi mener at innhenting av årsrapporter bør kunne skje i
grunnlagslagsåret, og fremmer derfor forslag om å endre paragrafens bestemmelse om
innhentingstidspunkt (fjerne “pr 31. desember”). For organisasjoner med små lag, og med
høy aktivitet som ikke nødvendigvis varer et helt kalenderår, kan denne ordningen fortsatt
innrettes bedre! Vi reagerer på følgende setning: “For lokallag uten valgt styre, se § 2-4, skal
årsrapporten signeres og dateres av en som har tilknytning til laget”. Etter vårt skjønn åpner
denne formuleringen for at personer utenfor organisasjonene kan signere årsrapporter for
lag som ikke er demokratiske. Det blir også mulig å kunne opprette og få uttelling for
såkalte «operasjonelle lag» - les: kommersielle aktiviteter, siden signatur kan i teorien gjøres
av hvem som helst. At «lag der alle er under 15 år» ikke trenger styre er en unntaksregel, og
vi mener unntak bør skje ytterst sjelden og gjøres med varsomhet. Med endringen som
departementet nå fremmer så blir det imidlertid fritt frem for slike unntak, både lovlig og i
stor skala. Det er jo faktisk et krav om at de som er under 15 år også skal ha demokratiske
muligheter. Dette vil forsvinne med denne endringen. Den foreslåtte formuleringen beror
muligens på en misforståelse : Lokallag hvor alle er under 15 år skal ha et styre, men det er
imidlertid ikke krav om at styret skal være valgt «av og blant» medlemmene under 15 år.
Endringsforslag: «En årsrapport er et enkelt standardisert skjema som sendes inn til
sentralleddet fra det enkelte lokallag. Rapporten skal være for det enkelte grunnlagsåret,
datert og signert av den valgte lederen for lokallaget eller av to av styrets medlemmer.
Rapporten skal inneholde opplysninger om lagets navn, kommune- og fylkestilhørighet,
dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode og navn på styrets medlemmer i
grunnlagsåret. Årsrapporten må vise hva slags aktivitet som er gjennomført for
medlemmene i grunnlagsåret (det er tilstrekkelig å nevne én aktivitet). Årsmøtereferat kan
brukes som rapport hvis den inneholder nødvendig informasjon. Organisasjonen kan bruke
elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å bekrefte
avsender og innholdet av dokumentasjonen».
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15. §2-6 Definisjoner og krav vedrørende kurs
I dagens regelverk og med den foreslåtte forskriften settes det et press på demokratiske
organisasjoner om å tilpasse sin aktivitet til regelverket. Dette kan ikke være i tråd med
formålet til ordningen eller med statens mål om å hegne om frivillige organisasjoners
selvstendighet. Hvert enkelt kurs må dokumenteres på en relativt omfattende måte, selv
med den nye forskriften. Dette bør ses i lys av den pågående forenklingsreformen, det er en
betydelig administrativ byrde på organisasjoner. AKKS mottar også støtte til lokallagene sine
fra Frifond organisasjon, ordningen LNU og Norsk Musikkråd forvalter. Frifond organisasjon
fordeler midler på grunnlag av tellende medlemmer og tellende lokallag. Det fungerer
særdeles godt og i tråd med formålet om å stimulere barn og unges frivillige aktivitet lokalt.
Vi er en liten organisasjon med mye aktivitet gjennom kurs og synes det er viktig å få
tilskudd til dette, AKKS ønsker derfor at spørsmålet om å fjerne kurskriteriet sendes ut på
særskilt høring, for at vi organisasjoner kan få mulighet til å komme med våre innspill før
endringen innføres. Frem til fjerning av kurskriteriet sendes på høring støtter AKKS
forslagene om å forenkle dokumentasjonskravet i tråd med Bufdirs forslag, inkludert
forslaget til ny definisjon av kurs.

16. §2-7 Sentralstyrets sammensetning

17. §2-8 Andre definisjoner

Kapittel 3 - Dokumentasjon
18. §3-1 Generelt om dokumentasjon

19. §3-2 Dokumentasjon av medlemstall
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20. §3-3 Dokumentasjon av tellende lokallag

21. §3-4 Dokumentasjon av kurs
Vi støtter forslag til endring om at man ikke lenger må dokumentere lokaltilknytning til
deltakerne på kurs, men siden det fortsatt er et krav at det skal være deltakere fra minst 2
fylker på sentrale kurs, er det fint om det kan presiseres hvordan organisasjonene skal
dokumentere dette.

22. §3-5 Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning

23. §3-6 Dokumentasjon av internasjonale aktiviteter

Kapittel 4 - Inngangskriterier for nasjonal grunnstøtte
24. §4-1 Kriterier en søker må oppfylle for å kunne få tilskudd
Bokstav b: AKKS ønsker å presisere at lavere inngangskrav til antall medlemmer og den
progressive poengberegningen i grunnstøtten ikke må føre til at nasjonale organisasjoner
får en grunn til å splitte seg opp for å motta mer støtte hver for seg enn de får samlet.
Forskriftsendringen bør ikke bli en økonomisk gulrot å gjennomføre en oppsplitting for
allerede etablerte barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi ser at dette er noe som nok ville ha
vært økonomisk lønnsomt for AKKS sine lokalavdelinger å gjøre, men ikke noe vi som
organisasjon ønsker oss. Derfor må hensikten med unntaket i bokstav b være at en barnehttps://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#Analysis=true&FormId=cJlgJXU7uUWYmQNrsWk_89vc3UejWP1Oo-dt5afpyPdUQTZOOENZ…
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og ungdomsorganisasjon som blir stiftet når barne- og ungdomsarbeidet skilles ut fra en
«voksenorganisasjon» som mottar grunnstøtte skal kunne søke støtte på egen hånd så snart
den er skilt ut. En organisasjon som skilles ut fra en eksisterende selvstendig barne- og
ungdomsorganisasjon som mottar grunnstøtte bør derimot ha eksistert og hatt egne
medlemmer i to år før den selv kan søke. Slike hensyn bør fremgå enten av selve forskriften
eller annet forarbeid, slik at det blir vektlagt av Fordelingsutvalget dersom det oppstår tvil.
For øvrig støtter vi de foreslåtte endringene i inngangskravene

25. §4-2 Størrelsen på organisasjoner som kan få tilskudd
AKKS mener Bufdir argumenterer godt for at det finnes et behov for å senke
inngangskravet, men vi mener at å senke det til 100 medlemmer er for drastisk.
Hovedvirkningen av å senke kravet vil være at flere organisasjoner vil få tilgang til
ordningen, men dersom dette går ut over midlene som fordeles til de organisasjonene som
per dags dato tilfredsstiller kravene kan vi ikke være med på en slik reduksjon. AKKS foreslår
derfor å senke kravet fra 700 til 500 medlemmer, som vi mener er mer balansert enn de to
alternativene som er skissert i forslaget. AKKS tilslutter seg forslag i §17 etableringstilskudd
fjernes og §14 støtte til mindre organisasjoner beholdes etter modell fra alternativet med
inngangskrav på 700. Det å fjerne etableringstilskuddet gir større forutsigbarhet, å samtidig
sikre at organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag har enklere tilgang til støtte.

26. §4-3 Organisasjoner som ikke kan få tilskudd

Kapittel 5 - Utmålingskriterier for nasjonal grunnstøtte
27. §5-1 Innholdet i nasjonal grunnstøtte

28. §5-2 Basistilskuddets størrelse
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29. §5-3 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Tredje ledd kjønn I forskriftens § 5-2 tredje ledd bokstav a slås det fast at forskriften baserer
seg på en tokjønnsmodell. I AKKS jobber vi også med kjønnsmangfold og med dette
forslaget vil organisasjoner som har sentralstyremedlemmer som ikke definerer seg som
mann eller kvinne stille svakere i et likestillingsperspektiv. Mens de i realiteten danner et
viktig mangfoldsgrunnlag. AKKS ønsker derfor at det gås bort fra en slik tokjønnsmodell.
AKKS stiller seg bak LNU sitt krav om at det bør endres fra «Minimum 40 % av hvert kjønn i
sentralstyret = 10 % av grunnpoengene.» til «Maksimum 60 % av ett kjønn i sentralstyret =
10 % av grunnpoengene.»

Kapittel 6 - Uttrappingstilskudd
30. §6-1 Uttrappingstilskudd

31. §6-2 Utmåling av uttrappingstilskudd

Kapittel 7 - Internasjonal grunnstøtte
32. §7-1 Hvem som kan gis grunnstøtte til internasjonalt arbeid

33. §7-2 Poenggivende aktiviteter
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34. §7-3 Vekting og poengberegning

Kapittel 8 - Krav til søknad og revisjon
35. §8-1 Søknad

36. §8-2 Retting og avvisning av søknad
Siden det er mange unge og ofte uerfarne søker mener vi det bør være en rimelig
tidsperiode hvor man kan ettersende manglende dokumentasjon etter søknadsfristen og
likevel få behandlet søknaden sin. Særlig bør dette gjelde dette førstegangssøkerne.

37. §8-3 Revisjon av årsregnskap

Kapittel 9 - Utbetaling og klage
38. §9-1 Utbetaling
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39. §9-2 Tilskuddsmottaker

40. §9-3 Hva tilskuddet skal brukes til

41. §9-4 Tilskuddsbrev

42. §9-5 Mulighet til å klage

Kapittel 10 - Kontroll og sanksjoner ved brudd på regelverket
43. §10-1 Kontroll

44. §10-2 Sanksjoner ved brudd på forskriften
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Kapittel 11 - Tilskuddsmyndighetene
45. §11-1 Departementet

46. §11-2 Fordelingsutvalget

Kapittel 12 - Ikrafttredelse
47. §12-1 Ikrafttredelse

Annet
48. Eventuelle andre kommentarer
Vennligst ikke skriv noe i dette feltet som du kan skrive i feltene ovenfor.
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