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Høring om midlertidig forskrift på grunn av Covid 19 - tilskudd 

til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner  

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en sammenslutning av 100 barne- og 

ungdomsorganisasjoner med til sammen rundt 450 000 medlemskap og 11 000 lokallag over hele 

landet.  

LNU positive til foreslåtte endringer 

Vi vil takke Bufdir for at vi ble involvert tidlig i arbeidet med ny midlertidig forskrift. Det skapte 

trygghet i store deler av frivilligheten.  

Mange av organisasjonene uttrykker bekymring for 2020 som grunnlagsår. De frykter at de vil få for 

lave medlemstall til å motta driftstøtte og frykter for hvordan det vil påvirke kriterier fra 

støtteordningene. Når LNU har gjort medlemsundersøkelser så svarer flere av respondentene 

uttrykker at det burde gjøres tilpasninger når 2020 skal brukes som grunnlagsår.  

LNU spilte inn i første høringsrunde at grunnlagsåret 2020 skulle utgå. Det er gledelig at Bufdir har 

landet på svært lik konklusjon. Dette vil skape forutsigbarhet og gode rammer for den unge 

frivilligheten. At 2019 erstatter 2020 som grunnlagsår for tilskuddsåret 2022 er i tråd med vårt 

tidligere høringssvar. Vi vil berømme arbeidet som er gjort, og ser på forslaget som godt forankret i 

den unge frivilligheten.  

§3 Uvanlig lave grunnpoeng og bonuspoeng 

I forskriftens §3 kommer det frem at Bufdir anbefaler at dersom organisasjoner har uvanlig lave 

grunnpoeng og bonuspoeng i 2019 så er det mulig å søke Fordelingsutvalget om å bruke 

gjennomsnitt av 2017-2019 isteden. LNU er positive til dette og ser på det som en fornuftig 

sikkerhetsventil for organisasjonene våre.  

§ 4 Utmåling av etableringstilskudd i 2022Vi ser av forskriften at Bufdir har landet på samme løsning 

som vi støttet i forrige runde. Vi mener at fordelingsutvalget er godt egnet for oppgaven og at 

grunnlagsårene som er valgt er riktige.  

§ 5 Utmåling av internasjonal grunnstøtte i 2022 

LNU mener det er klok løsning å beregne internasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022 ved å bruke 

hver organisasjons gjennomsnitt i grunnlagsårene 2017 til 2019. Samtidig som det er en god 

sikkerhetsventil å la organisasjoner som ikke har søkt om internasjonal grunnstøtte tidligere bruke 

2021 som grunnlagsår.  

Oppsummert 

Vi ønsker å takke Bufdir for det gode arbeidet som er gjort, i utarbeidelsen av den midlertidige 

forskriften. Vi håper nå det blir tatt en raskest mulig beslutning i og med at organisasjonene ønsker å 



vite hva slags data de skal ta vare på fra grunnlagsåret 2020. Det er i tillegg viktig med en rask 

avklaring for organisasjonenes planlegging for årene 20221 og 2022.  

 

 

 


