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Respondent



2

Anonym



141:33
Tid til å fullføre



Deres kontaktinformasjon
1. Navn på virksomheten *
Junior- og barneorganisasjonen Juba

2. Organisasjonsnummeret til deres virksomhet
994594672

3. Kontaktperson i virksomheten *
Eli Katarina Kjønsberg

4. Epostadresse til kontaktperson i virksomheten *
eli@juba.org

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
5. §1-1 Formål
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Vi støtter språklig justering for å beskrive formålet med ordningen

6. §1-2 Tilskuddsformer
Ingen innsigelser

7. §1-3 Kriterier for måloppnåelse
Vi støtter endringen av kriterier for måloppnåelse.

8. §1-4 Opplysningsplikt
Ingen innsigelser

9. §1-5 Dispensasjon
ingen innsigelser

Kapittel 2 - Definisjoner
10. §2-1 Tellende medlem
Vi støtter forslaget til endring for tellende medlemmer, mer oversiktlig og logisk.

11. §2-2 Medlem
Ingen innsigelser
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12. §2-3 Kontingent
Vi støtter forslaget til forenkling av rutine for innbetaling av kontingent

13. §2-4 Tellende lokallag
Støtter presisering av gjeldende forskrifter

14. §2-5 Årsrapport
Støtter presisering av gjeldende praksis, dette gjør det enklere og mindre byråkratisk å drive
små lokallag, spesielt hvis det er unge ledere som skal skrive årsmeldinger.

15. §2-6 Definisjoner og krav vedrørende kurs
Juba støtter forslag til endring om krav vdr. kurs. Dette er spesielt bra når det gjelder kurs
for de minste barna, 3 klokketimer er mye tid. Vi mener også at det er tilstrekkelig for å gi et
godt, pedagogisk tilbud i mange ulike typer kurs. Vi støtter også endring av krav til
deltagelse fra 3 til 2 fylker, dette er en logisk følge av fylkessammenslåingen. Videre er vi
glade for forslaget om at ikkemedlemmer kan regnes som tellende deltakere på sentrale
kurs. Dette er en ønsket utvikling, det inkluderer flere barn og det er en fin mulighet for oss
å presentere oss selv på en god måte, både for foresatte og barn, vi støtter dette forslaget!

16. §2-7 Sentralstyrets sammensetning
Ingen innsigelser.

17. §2-8 Andre definisjoner
Ingen innsigelser
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Kapittel 3 - Dokumentasjon
18. §3-1 Generelt om dokumentasjon
ingen innsigelser

19. §3-2 Dokumentasjon av medlemstall
Vi støtter forslag til forenkling, ellers ingen innsigelser, dette praktiseres allerede.

20. §3-3 Dokumentasjon av tellende lokallag
Støtter forslag til presisering da dette hjelper oss å ha oversikt over lokallagene.

21. §3-4 Dokumentasjon av kurs
Vi støtter forslag til endring til at man ikke lenger på 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
Ingen innsigelse

23. §3-6 Dokumentasjon av internasjonale aktiviteter
Ingen innsigelser
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Kapittel 4 - Inngangskriterier for nasjonal grunnstøtte
24. §4-1 Kriterier en søker må oppfylle for å kunne få tilskudd
Ingen innsigelser

25. §4-2 Størrelsen på organisasjoner som kan få tilskudd
Juba støtter Alternativ 1: Den kvantitative grensen for å motta tilskudd settes til minst 100
tellende medlemmer og 3 tellende lokallag i 3 forskjellige fylker for alle organisasjoner, se
forslaget § 4-2. Forslaget innebærer at etableringstilskuddet bortfaller. Dette innebærer at
det ikke lenger vil være forskjellige grenser for «ordinært» tilskudd, tilskudd til mindre
organisasjoner og etableringstilskudd. Vi opplever dette forslaget som mer inkluderende og
mener det er i tråd med endringer i samfunnet (uavhengig av pandemien) Med denne dette
kriteriet vil perioder med færre medlemmer være mindre dramatisk for alle de
organisasjonene som stadig befinner seg på vippepunktet.

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

Kapittel 5 - Utmålingskriterier for nasjonal grunnstøtte
27. §5-1 Innholdet i nasjonal grunnstøtte
Vi har ingen innsigelser på utmålingskriteriene.

28. §5-2 Basistilskuddets størrelse
ingen innsigelser
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29. §5-3 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
Ingen innsigelser, presiserer at vi støtter forslaget om tellende deltakere, i stedet for tellende
medlem/deltaker.

Kapittel 6 - Uttrappingstilskudd
30. §6-1 Uttrappingstilskudd
Støtter forslaget, spesielt knyttet til krav om 100 tellende medlemmer. Da vil det for mange
være god tid til å vurdere tiltak for å få flere medlemmer eller eventuelt hvordan man skal
drive framover, om man bør slå seg sammen med en annen organisasjon e.l.

31. §6-2 Utmåling av uttrappingstilskudd
Vi støtter forslaget, det gir god tid til endring, omlegging mm. både for medlemmer styret
og ansatte i en organisasjon som får få medlemmer.

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

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

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

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
Ingen innsigelser

Kapittel 9 - Utbetaling og klage
38. §9-1 Utbetaling
Ingen innsigelser

39. §9-2 Tilskuddsmottaker
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Ingen innsigelser

40. §9-3 Hva tilskuddet skal brukes til
Ingen innsigelser

41. §9-4 Tilskuddsbrev
Ingen innsigelser

42. §9-5 Mulighet til å klage
Ingen innsigelser

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

44. §10-2 Sanksjoner ved brudd på forskriften
Ingen innsigelser

Kapittel 11 - Tilskuddsmyndighetene
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45. §11-1 Departementet
Ingen innsigelser

46. §11-2 Fordelingsutvalget
Ingen innsigelser

Kapittel 12 - Ikrafttredelse
47. §12-1 Ikrafttredelse
Ingen innsigelser

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