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Svar på høring om endringer i informasjonsstøtten 
 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon 

for 98 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med rundt 450 000 medlemmer og over 

11 000 lokallag.  

 

LNU er positive til FNs bærekraftsmål som ny ramme for informasjonsstøtten. Vi vil imidlertid 

oppfordre til å vektlegge bredden i bærekraftsmålene. Et særskilt fokus på visse mål, for 

eksempel knyttet til klima og kapital, kan være begrensende for mange av miljøene man ønsker 

å mobilisere og ekskludere flere av organisasjonene som i dag får informasjonsstøtte og jobber 

med andre bærekraftsmål. LNU mener det er avgjørende for debatten om 2030-agendaen å 

fremheve en helhetlig tilnærming og tror en tematisk bredde vil bidra til å sikre at støtten 

bevares i fremtiden. 

Det er positivt at Norad ønsker at informasjonsstøtten skal skape et nasjonalt fokus på 2030-

agendaen og nå ut til en større del av sivilsamfunnet utover bistand- og 

utviklingsorganisasjoner. Barn og unge er viktige målgrupper og barne- og 

ungdomsorganisasjonene er avgjørende for å nå ut til disse. Dette er små organisasjoner med 

høy utskiftning. Det er viktig at dette tas hensyn til, blant annet ved at det er mulig å gjøre 

større omdisponeringer underveis i avtaleperioden dersom avtalenes varighet skal være så lang 

som fem år. 

LNU er kritiske til at søkere som sender felles søknad vil bli prioritert. Dette kan føre til 

merarbeid for organisasjonene fordi koordinering og samarbeid erfaringsmessig er 

tidkrevende. Dette kan også gjøre at mindre organisasjoner med færre ressurser får mindre 

gjennomslag heller enn at det gagner dem. LNU ønsker å stille spørsmål ved hvordan Norad 

ser for seg rollen som videreforvalter som LNU i dag har. Vår rolle bidrar til Norads ønske om 

å nå et mangfold av aktører og fører til en enklere rapporteringsprosess for organisasjoner med 

færre ressurser. Som lederne av de politiske ungdomspartiene påpekte i en kronikk i 

bistandsaktuelt 25.02.2020 vil samarbeidsprosjekter være uaktuelt eller uegnet for en del 

organisasjoner, og for demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner vil slikt samarbeid 

være særlig ressurskrevende. 

Det er uklart hva slags samarbeid Norad ønsker mellom sivilsamfunnet og privat sektor og i 

hvilken grad dette er relevant eller hensiktsmessig for arbeid overfor unge. Dersom slike 

samarbeid vil bety femårige avtaler med næringslivsaktører vil det kunne by på utfordringer 

knyttet til sivilsamfunnets mulighet til å rette et kritisk blikk mot privat sektor. 
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