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Respondent



7

Anonym



05:41
Tid til å fullføre



Deres kontaktinformasjon
1. Navn på virksomheten *
Norske baptisters barne- og ungdomsforening (Ung baptist)

2. Organisasjonsnummeret til deres virksomhet
971258918

3. Kontaktperson i virksomheten *
Siri Dufset Fjeldberg

4. Epostadresse til kontaktperson i virksomheten *
Siri@ungbaptist.no

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
5. §1-1 Formål
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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

11. §2-2 Medlem
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12. §2-3 Kontingent

13. §2-4 Tellende lokallag

14. §2-5 Årsrapport

15. §2-6 Definisjoner og krav vedrørende kurs
Som vi forstår ivrer dere for å slette kurs som et av kriteriene i for den nasjonale
grunnstøtten. For vår organisasjon er det viktig med de større arrangementene som
møteplass, siden vi har en god del små lokallag som ligger på usentrale steder. For andre
organisasjoner har jeg hørt når vi har vært på felles samlinger at det er et veldig viktig
kriterium for å kunne drifte organisasjoner. Vi antar at det betyr mer for de mindre
organisasjonene med høy kursvirksomhet, som da kanskje får støtte til flere sentrale
stillinger. Dette kriteriet sier også noe om at det verdsettes å ha økt kompetanse på de ulike
kjerneområdene som organisasjonene har, noe som både medlemmer personlig og
samfunnet forøvrig vil dra nytte av.

16. §2-7 Sentralstyrets sammensetning

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

19. §3-2 Dokumentasjon av medlemstall

20. §3-3 Dokumentasjon av tellende lokallag

21. §3-4 Dokumentasjon av kurs

22. §3-5 Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning

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

25. §4-2 Størrelsen på organisasjoner som kan få tilskudd
Når det gjelder minimumsgrensen for medlemmer så tenker vi det er lurt å la den forbli på
et relativt høyt tall, gjerne på 700 som i dag. Det er fordi et lavere tall vil, som Hyperion
poengterte i møtet, motivere de store organisasjonene for å splitte seg opp. Vi tror at det er
bedre med noe større organisasjoner, hvor man har mulighet til et større faglig miljø og
også synlighet og påvirkningskraft i samfunnet. For oss som er sammensatt av flere kulturer
og kjenner på hvordan ulikhetene utfordrer oss, vil en løsning med mulighet for færre
medlemmer gjøre at vi kanskje ikke tar tak i konflikter og utfordringer som kan lære oss mye
og styrke organisasjonen på sikt, men velger en splittelse. Vi støtter fullt ut at man heller
beholder unntakene som finnes i dag og jobber for å finne løsninger for de få
organisasjonene som faller utenfor ordningen i dag.

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

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

34. §7-3 Vekting og poengberegning
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Kapittel 8 - Krav til søknad og revisjon
35. §8-1 Søknad

36. §8-2 Retting og avvisning av søknad

37. §8-3 Revisjon av årsregnskap

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

39. §9-2 Tilskuddsmottaker

40. §9-3 Hva tilskuddet skal brukes til
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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

Kapittel 11 - Tilskuddsmyndighetene
45. §11-1 Departementet

46. §11-2 Fordelingsutvalget
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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.
Håper punktene kom til riktig sted:) Sender alt i sin helhet her for sikkerhetsskyld. Vi vil
gjerne gi et par innspill i forhold til høringen om nasjonal grunnstøtte. For det første gjelder
det anbefalingen dere ønsker å gi om å slette kurs som kriterium, noe vi ikke støtter. I tillegg
ønsker vi å beholde grensen på 700 medlemmer. Som vi forstår ivrer dere for å slette kurs
som et av kriteriene i for den nasjonale grunnstøtten. For vår organisasjon er det viktig med
de større arrangementene som møteplass, siden vi har en god del små lokallag som ligger
på usentrale steder. For andre organisasjoner har jeg hørt når vi har vært på felles samlinger
at det er et veldig viktig kriterium for å kunne drifte organisasjoner. Vi antar at det betyr mer
for de mindre organisasjonene med høy kursvirksomhet, som da kanskje får støtte til flere
sentrale stillinger. Dette kriteriet sier også noe om at det verdsettes å ha økt kompetanse på
de ulike kjerneområdene som organisasjonene har, noe som både medlemmer personlig og
samfunnet forøvrig vil dra nytte av. Når det gjelder minimumsgrensen for medlemmer så
tenker vi det er lurt å la den forbli på et relativt høyt tall, gjerne på 700 som i dag. Det er
fordi et lavere tall vil, som Hyperion poengterte i møtet, motivere de store organisasjonene
for å splitte seg opp. Vi tror at det er bedre med noe større organisasjoner, hvor man har
mulighet til et større faglig miljø og også synlighet og påvirkningskraft i samfunnet. For oss
som er sammensatt av flere kulturer og kjenner på hvordan ulikhetene utfordrer oss, vil en
løsning med mulighet for færre medlemmer gjøre at vi kanskje ikke tar tak i konflikter og
utfordringer som kan lære oss mye og styrke organisasjonen på sikt, men velger en
splittelse. Vi støtter fullt ut at man heller beholder unntakene som finnes i dag og jobber for
å finne løsninger for de få organisasjonene som faller utenfor ordningen i dag. Mvh, Kjell
Einar Mong Granholt Daglig leder Norske baptisters barne-og ungdomsforening
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