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Røde Kors mener at kravet om å søke for den enkelte
kommune er uheldig for organisasjoner som arbeider
på tvers av kommunegrensene, da søknadskriteriet
bidrar til betydelig administrativt merarbeid. Dette vil
kunne resultere i at planlagte aktiviteter på tvers av
kommunegrenser ikke gjennomføres på grunn av
manglende administrative ressurser.
Eksempel på aktivitet på tvers av kommunegrenser som
vil påvirkes av endringen:
Tiltak som Røde Kors Fellesverket vil erfare negative
konsekvenser som følge av søknadskravet.
Fellesverket Drammen tar imot ungdom fra
kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker. Aktivitetens
forankringspunkt er Fellesverket Drammen, der
Drammen Røde Kors har drifts- og budsjettansvar for
tiltaket. Ungdom fra de nevnte kommunene deltar i
Fellesverket – men Røde Kors lokalforeninger i Lier og
Øvre Eiker er ikke involvert i driften av Fellesverket
Drammen. Den foreslåtte endringen vil resultere i at
Drammen Røde Kors, Lier Røde Kors og Øvre Eiker Røde
Kors, vil alle måtte søke finansering for Fellesverket
Drammen. Vi vil dermed måtte søke tre ganger
for samme tiltak. I dette eksempelet vil Bufdir motta tre
identiske søknader for Fellesverket Drammen; der
tiltaket i praksis vil være budsjettert med
trippelfinansiering fra Bufdir - til tross for
delfinansiering fra kommunene. Vi vurdere denne
søknads- og rapporteringsprosessen som
kontraproduktivt for både søker og donator.
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I forbindelse med sammenslåingen av
tilskuddsordningene; viser Bufdir til deres mål og
strategi om forenkling av søknadsprosesser, samt
tilrettelegging for helhetlige tiltak rettet mot barn og
unge. Eksempelet over viser derimot potensialet for at
en aktivitet blir fragmentert økonomisk og
organisatorisk, basert på brukergruppens geografiske
tilhørighet. Det foreslåtte søknadsgrunnlaget for
aktiviteter som strekker seg ut over kommunegrensen,
vil av den grunn tilrettelegge for en reduksjon av
kvaliteten i våre tilbud til barn og unge. Røde Kors
mener at aktivitetens geografiske forankringspunkt bør
bestemme søkerkommunen – ikke deltakernes
bostedsadresse.
Røde Kors foreslår isteden – at Bufdir tilrettelegger for
en tilskuddsmodell som støtter en aktivitet eller
prosjekts organisatoriske forankringspunkt. I en slik
modell, vil eksempelvis Fellesverket Drammen kunne
søke støtte fra Drammen kommune, til tross for at
aktiviteten også rekrutterer deltakere fra to
nærliggende kommuner. En slik søknadsprosess vil
kunne legge til rette for en helhetlig tilnærming for
gjennomføring av aktiviteter, samt rekruttering av
deltakere. Den forenklede prosessen vil dessuten
resultere i effektiv ressursbruk, i forbindelse med
administrative oppgaver forbundet med
søknadsutarbeidelse, rapportering og forvaltning av
tildelte midler. Fagrådgivere og aktivitetsansvarlige vil
da kunne fokusere i større grad
på aktivitetene og deltakerne, og dermed sikre at både
tiltakene og brukergruppene ivaretas i størst mulig
grad.
Røde Kors er svært positive til at Bufdir tydelig
definerer knutepunktfunksjonen;
«Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over lokale
forhold knyttet til barn i målgruppen og ha oversikt
over relevante tilbud fra kommune og frivillighet.
Videre skal knutepunktfunksjonen samle og dele
erfaringer og samarbeide med frivilligheten og andre
som jobber med fagfeltet.»
Vi mener at knutepunktfunksjonen kan nå defineres
som et kunnskapssenter. Dette vil kunne bidra til at
kommunene vil ha en mer ensartet oppfølging av
oppveksttiltak i og rundt kommunen.

Lokalforeninger erfarer det som utfordrende å få
søknadssvar sent på året, da lokalforeningene ikke kan
forskuttere midler til aktiviteter under uvissheten om
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en potensiell tildeling. Dette kan resultere i at
foreningene periodevis ikke har ansattstøtte i et tiltak,
der planlagte aktiviteter ikke gjennomføres på grunn av
manglende ansattressurser.
Røde Kors har behov for forutsigbarhet, dersom vi skal
kunne levere aktiviteter av høy kvalitet til våre
deltakere. Vi foreslår av den grunn en søknadsfrist i
september eller oktober, med tilbakemelding om
tilsagn/avslag i desember. På denne måten vil
lokalforeningen ha en oversikt over tilgjengelige midler
når budsjettet fremlegges i årsmøtet, og vil dermed
kunne tilrettelegge for aktiviteter fra og med starten av
påfølgende år.
Røde Kors oppfordrer Bufdir til å utlyse denne
tilskuddsordningen - og
andre tilskuddsordninger, med samme søknadsfrist
hvert år. En fastsatt søknadsfrist bidrar
til forutsigbarhet for alle organisasjoner som søker
tilskuddsordningene årlig. Vi mener at
søknadsfristen bør samtidig forskriftsfestes.
Som tidligere nevnt i vår kommentar til §2-1, har vi
forståelse for at hensikten med å
endre tilskuddsordningene; er å etablere en helhetlig sø
knadsprosess for de
ulike aktivitetstilbudene. Interaksjon mellom tiltak vil i
så fall være naturlig, dersom
aktiviteter skal vurderes fra et holistisk perspektiv. Vi
stiller oss positive til at kommunen kan søke for flere
aktiviteter i én og samme søknad.
At det skal være ulik praksis for kommunene og
frivilligheten stiller vi oss derimot undrende til. Med
den foreslåtte endringen, vil Røde
Kors måtte søke for hver enkelt aktivitet i en by eller
kommune – noe som vil virke mot endringens
intensjon.
I en by kan Røde Kors eksempelvis ha disse
tiltakene som gjennomføres parallelt:
*Barnas Røde Kors/Leksehjelp
*Fellesverket/Gatemegling
*Fellesverket/Leksehjelp/Til Topps/Røde
Kors Treffpunkt
Det er et poeng for Røde Kors å gjennomføre disse
aktivitetene parallelt, slik at målgruppen kan benytte
seg av flere typer tilbud på ett og samme sted. Her vil
Røde Kors samtidig kunne fremme de organisatoriske
og økonomiske synergieffektene av et nært samarbeid
mellom tiltakene – med andre ord; mer aktivitet for
pengene.
Dersom Røde Kors må utarbeide flere søknader for den
enkelte del-tiltak, som inngår i en større portefølje av
aktiviteter rettet mot samme målgruppe, vil dette føre
til administrativt merarbeid for distrikter og

lokalforeninger. Flere
søknader/budsjett/rapporter/regnskap vil bidra til høye
re administrative kostnader; som igjen vil føre til
økte driftsbudsjett og mindre midler til aktiviteter.
Inndelingen av aktiviteter
gjennom separate søknadsprosesser,
vil dessuten føre til at distriktskontorer ikke lengre
har anledning til
å omdisponere midler mellom aktiviteter. Dette vil i
stor grad påvirke kvaliteten av våre samlede
tiltak, da finansiell fleksibilitet er nødvendig for å kunne
sikre god fremdrift – og derav godt tilpassede
aktiviteter for våre deltakere.
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Røde Kors er entusiastiske til forslaget om at
prosjekttilskudd skal benyttes i perioden 1.1-31.12.
Dette sammenfaller med det ordinære regnskapsåret,
og forenkler vår rapportering i henhold til
prosjektperioden.
Vi er samtidig positive til at organisasjonene kan søke
om utvidelse av tilskudds-året, utsettelse av
rapporteringsfrist og omdisponering av midler.

I høringsnotatet Tillegg 1 «Eksempel på kriterier for å
søke om en aktivitet», fremkommer følgende:
I forbindelse med søknader som omhandler etablering
av møteplasser – presiserer Bufdir at begrensninger i
henhold til søknadssum (300 000 - 800 000 kroner) og
tilskuddsperiode (1-3 år) vil kontinuere. Røde Kors er
kritiske til at disse tildelingskriteriene opprettholdes i
forbindelse med sammenslåingengen av
tilskuddsordningene. Langsiktig videreføring over tid; er
en svært viktig faktor for å lykkes i arbeidet med å
skape et godt oppvekstmiljø for ungdom, samtidig som
aktiviteter av større omfang har behov for kontinuitet
og forutsigbarhet.
Vi oppfordrer Bufdir til å fjerne disse rammene - der
søknader isteden vurderes ut fra faglige vurderinger, og
i henhold til blant annet:

*Prosjektets omfang og kompleksitet
*Benyttet metodikk
*Innovasjon og videreutvikling
*Prosjektets relevans i henhold til samfunnsmessige
problemstillinger
*Målgruppen (antall og type deltakere)

