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Endringen med å gå fra tre individuelle
støtteordninger til en støtteordning virker
godt. Når støtteordninger skal slås sammen er
det alltid risiko for at antallet organisasjoner
som kan søke blir mindre. I høringsnotatet
står det at det legges opp til at tiltak som
tidligere har mottatt støtte i all hovedsak skal
kunne få tilskudd gjennom den nye
ordningen. Det er betryggende. Vi ønsker
likevel at Bufdir følger utviklingen nøye for å
sikre at sammenslåingen ikke fører til at noen
organisasjoner faller utenfor ordningen.

LNU er positive til at det i forslaget legges opp
til mindre detaljstyring av hvilke aktiviteter
som kan motta støtte. Endringen som er gjort
med å utvide aktivitetstyper er et positivt
skritt. Det vil gjøre det lettere for flere
organisasjoner å ta del i ordningen. Vi ser
også positivt på at det med dette legges opp
til en forenkling av søknadsprosessen.
Som en del av frivillighetsmeldingen er det
viktig å legge opp minst mulig byråkratisk
merarbeid for frivilligheten. Ressursene i
frivilligheten skal i all hovedsak gå til å skape
og fremme aktivitet. Ved å tilrettelegge for
minst mulig fritekst i søknadene vil det
forenkle søknadsprosessen for
organisasjonene.
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I det gjeldende regelverket for «Nasjonal
tilskuddsordning for å inkludere barn og
unge», åpnes det for at sentralleddet i
frivillige organisasjoner kan søke uten å knytte
søknaden til en kommune dersom tiltaket skal
rekruttere deltakere fra minst fem
kommuner. Vi har merket oss at flere
kommuner synes at denne ordningen er
krevende, da det ikke er den samme lokale
kontakten med kommunene som i de andre
støtteordningene. Et krav om at disse
organisasjonene ville måtte søke hver enkelt
kommune direkte kan få store konsekvenser.
Mange av våre medlemsorganisasjoner har
begrenset administrasjon og få muligheter til
å håndtere mange ulike søknadsprosesser
samtidig. LNU vil derfor advare mot en slik
løsning, da det etter vårt syn kan føre til at
flere organisasjoner ikke vil søke tilskudd med
en slik innretning. Vi er glade for at Bufdir har
avvist forslaget og er positive til at det
opprettes en egen mulighet til å søke Bufdir
direkte. At det legges opp til dialog mellom
organisasjonen som søker og de berørte
kommunene er positivt, så lenge det ikke
fører til stort administrativt arbeid for
organisasjonene.
I forslaget til forskrift er laveste
tildelingsbeløp kr 50 000 per tilskuddsår. For
organisasjoner som søker tilskudd for aktivitet
i minimum 5 ulike kommuner kan beløpet på
50 000 bli lavt. 10 000 kroner i hver kommune
kan bli for lite til å ha ønsket effekt. Vi
anbefaler derfor Bufdir å vurdere om laveste
tildelingsbeløp per tilskuddsår økes for denne
gruppen.

Vi er positive til at kravet til egenfinansiering
er for frivillige organisasjoner er lavere enn
for andre aktører. Det er avgjørende for at
våre medlemsorganisasjoner skal ha
muligheter til å benytte seg av ordningen. Vi
skulle gjerne sett at frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner var helt unntatt
kravet om egenfinansiering.
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