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På generelt grunnlag kan det være positivt at
informasjon og rapportering i større grad
tilpasses de aktiviteter som omsøkes. Likevel
er stiftelsen bekymret for om dette kan
redusere mangfoldet i aktiviteter som tilbys.
Det understrekes i høringsnotatet punkt 2.1 at
innføring av slike aktivitetstyper ikke har til
intensjon å «ensrette tiltakene for å gi
tilskudd til mer eller mindre identiske
prosjekter». Imidlertid er stiftelsen bekymret
for at dette vil bli konsekvensen av en større
detaljstyring av målsettinger, og større bruk
av kvantitative resultatmål.

Organisering av søknader etter aktivitet:
Stiftelsen er positiv til at søknads- og
rapporteringsprosesser for frivilligheten
forenkles, slik at ressurser kan benyttes mest
mulig effektivt inn mot tiltak, og at
kompetanse i frivilligheten kan rettes inn mot
målgruppens behov heller enn behov for
administrasjon.
Imidlertid er stiftelsen bekymret for om
innføring av aktivitetstyper og separate

søknader fra frivillige organisasjoner til hver
aktivitetstype kan virke mot sin hensikt, slik at
det blir større grad av administrasjon og
mindre fleksibilitet i den enkelte organisasjon
og det enkelte tiltak.
En av frivillighetens store styrker er
fleksibilitet. Frivillige organisasjoner har vist
seg å være gode til å raskt omstille seg for å
møte nye og endrede behov i sin målgruppe,
da man kan skalere opp, ned eller endre
tilbud raskt med hjelp av frivillig innsats. Ved
å organisere tilskuddsmidler slik at hver
aktivitetstype må finansieres individuelt
fjerner man en del av denne fleksibiliteten, og
organisasjoner mister en mulighet for å tenke
helhetlig i sine prosjekter.
Forutsigbarhet for søkere:
Stiftelsen synes det er positivt at det i
forskriftsforslagets § 3-2, andre ledd, kan
bevilges midler for inntil tre år. Dette vil
kunne bidra til å gi større stabilitet i tilbud og
personell i organisasjoner og kommuner som
jobber med tilskuddets målgruppe. For å
kunne skape trygge rammer for familier og
barn som tilskuddsordningen er ment å treffe
er det vesentlig at man greier å bygge opp og
opprettholde tillit, stabilitet og kompetanse i
organisasjonene og aktivitetene. Stabil
finansiering er en vesentlig del i å
opprettholde tilbud over tid, og å kunne holde
på ansatt og frivillig personale over tid.
Innføring av aktivitetstyper:
Da forslaget til forskrift inneholder begrenset
informasjon om hvilke aktivitetstyper som
skal være inkludert, og det kun er gitt et par
eksempler på dette i høringsnotatet, kan
stiftelsen ikke gi konkrete tilbakemeldinger på
innføring av aktivitetstyper.
Stiftelsen vil bemerke at man ønsker en
mulighet for å gi tilbakemelding på innføring
av aktivitetstyper når det foreligger mer
konkret informasjon om hvilke aktivitetstyper,
og innholdet i disse, som er tenkt innført.
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