Høringsinstanser ifølge liste

Forslag til endringer i «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner» - høring
Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner ble fastsatt 29. november
2007. 23. mars 2018 ga daværende Barne- og likestillingsdepartementet oppdrag til Barne-,
ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) om å kartlegge områder i forskriften som hadde
behov for endringer. Målet med oppdraget var å begynne på en revidering av forskriften for å
skape forenkling for brukerne og forvalterne av ordningen. Bufdir involverte organisasjonene
i ordningen og oversendte 4. oktober 2019 et forslag til revidert forskrift.
Bufdir sender herved på vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) forslag til ny
forskrift på høring. Denne forskriften vil oppheve forskriften fastsatt 29. november 2007. I
utgangspunktet er likevel mye av innholdet uendret, og Fordelingsutvalget og departementet
sin forvaltningspraksis vil fremdeles være gjeldende der det ikke er gjort endringer.
Det er et mål at forskriften skal tre i kraft før grunnlagsåret 2022 (tilskuddsåret 2024) med
søknadsfrist 15. september 2023. Bufdir og departementet vurderer derfor at det ikke er
nødvendig med overgangsregler.
Vedlagt dette høringsnotatet ligger selve forslaget til ny forskrift, samt lovspeil som viser
endringer i nummereringen av paragrafene.
Henvisninger til kapitler og paragrafer i dette høringsnotatet gjelder utelukkende paragrafene
i forslaget til ny forskrift, dersom det ikke fremgår annet av notatet.

1. Forskriftens oppbygging
Det er gjort endringer i strukturen, kapittelinndelingen og delingen av de ulike
bestemmelsene, samt tatt i bruk en annen måte å nummere bestemmelsene på. Formålet
med dette er å forenkle forskriften og forbedre den rettsteknisk. Som en følge av
omstruktureringen er også henvisningene underveis i forskriften oppdatert.

2. Formålet med ordningen (§ 1-1)
Formålet med tilskuddsordningen er justert for å være i samsvar med Bestemmelser om
økonomistyring i staten, punkt 7.2.1 a). Endringen er ikke ment å være en reell endring av
formålet, men en språklig justering for i større grad å beskrive ønsket tilstand.

3. Kriterier for måloppnåelse (§ 1-3)
I samsvar med Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 7.2.1 b), er det tatt inn en
bestemmelse om kriterier for måloppnåelse. Denne tar utgangspunkt i at utmålingskriteriene
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og inngangskriteriene sikrer måloppnåelse, og at flere poeng i ordningen er et tegn på økt
måloppnåelse.

4. Dispensasjoner fra dokumentasjonsbestemmelsene og inngangskriteriene
(§ 1-5)
Bufdir foreslår at det tas inn en egen bestemmelse om dispensasjon fra bestemmelsene i
kap. 3 og § 4-1. Formålet er først og fremst å kodifisere gjeldende praksis og gi
Fordelingsutvalget tilstrekkelig fleksibilitet til å sikre formålet med ordningen. På denne
måten kan Fordelingsutvalget sørge for at hovedmålet med inngangskriteriene og
dokumentasjonsbestemmelsene overholdes samtidig som at kriteriene og bestemmelsene
ikke blir for rigide.

5. Definisjon av medlem (§ 2-2)
Definisjonen av «medlem» er tatt inn i forskriften for at man skal kunne skille mellom tellende
og ikke-tellende medlemmer. Imidlertid har definisjonen kun betydning når man skal vurdere
bonuskravet til andelen tellende medlemmer, se § 5-3 tredje ledd bokstav c), hvor det gis
bonuspoeng dersom en organisasjon har minimum 50 % tellende medlemmer sett opp imot
det totale antallet medlemmer etter definisjonene i §§ 2-1 og 2-2.
I den gjeldende forskriften er det imidlertid satt inn et unntak i § 7 fra hva som skal telles med
som medlem i det totale antallet medlemmer: «Medlemmer under 15 år som ikke har betalt
kontingent kan unntas fra antallet medlemmer (…).» Dette unntaket ble satt inn for å
forhindre at Søndagsskolen Norge skulle miste bonuspoengene for andelen tellende
medlemmer. Organisasjonen har nemlig et stort antall barn under 15 år som ikke betaler
kontingent fordi det er et prinsipp i organisasjonen om at man ikke skal måtte betale for å gå
på en søndagsskole. Dermed får de et høyt antall «medlemmer» sammenlignet med
«tellende medlemmer».
Dette unntaket har vist seg å være vanskelig forståelig for mange organisasjoner, og Bufdir
foreslår derfor å forenkle regelverket ved å endre definisjonen av «medlemmer». For at man
skal kunne telles som medlem må vedkommende både ha meldt seg inn i organisasjonen og
betalt kontingent til organisasjonen. Dermed blir bonuspoengene for andelen tellende
medlemmer regnet opp mot betalende medlemmer, og da forsvinner behovet for et unntak i
forskriften.
Ved siden av en forenkling av selve forskriften ved at det fjernes et unntak, vil også en slik
endring føre til en forenkling for tilskuddsmyndighetene ved at det vil være enklere å
kontrollere det totale antallet medlemmer. Det er lettere å kontrollere for medlemmer som
faktisk har betalt inn et beløp til en organisasjon enn det er å kontrollere for medlemmer som
for eksempel bare har sagt at de vil være medlem. Slik Bufdir ser det er det større muligheter
for å skjule medlemmer som ikke er tellende etter dagens regelverk, og dermed enklere å
øke andelen tellende medlemmer.

6. Forenkling av rutine for innbetaling av kontingent (§ 2-3)
Kravet om at det kun ved nyinnmeldinger kan betales samtidig for inneværende og
påfølgende grunnlagsår endres slik at det også kan betales samtidig for inneværende og
påfølgende år ved fornying av medlemskapet. Endringen vil føre til en forenkling for
organisasjonene som ikke trenger å ha forskjellige praksis for betaling av kontingent og vil
også være en kontrollmessig forenkling for forvaltningsmyndighetene som slipper å sjekke
om medlemmene som hadde betalt for to år i siste halvår før grunnlagsåret var nye eller
eksisterende medlemmer.
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7. Presisering av hva som ikke kan regnes som medlemsrettet aktivitet for tellende
lokallag (§ 2-4)
Et tellende lokallag skal ha hatt minst en medlemsrettet aktivitet i grunnlagsåret i tråd med
formålet med ordningen. Bufdir presiserer i forslaget at slike aktiviteter ikke kan være
årsmøter, styremøter eller andre vedtektsfestede møter. Dette er kun en stadfesting av
gjeldende praksis.
8. Presisering av hvem som skal signere årsrapporten for tellende lokallag (§ 2-5)
Det er et krav om at årsrapporten som skal sendes fra lokallaget til sentralleddet skal
signeres og dateres. I den gjeldende forskriften har det kun fremgått hvem som skal signere
dersom lokallaget har et valgt styre. I forslaget til ny forskrift presiseres det derfor at i de
tilfellene der lokallaget ikke har et valgt styre, skal årsrapporten signeres og dateres av en
person som har tilknytning til lokallaget. Dette er kun en stadfesting av gjeldende praksis.
9. Endring av definisjoner og krav vedrørende kurs (§ 2-6)
Det kreves ikke lenger at det må foreligge en plan for kursene utover det detaljerte
programmet som skal følge med i henhold til dokumentasjonsbestemmelsene (se § 3-4
bokstav b)). Kravet oppstod som en følge av definisjonen av kurs i tråd med
Kulturdepartementets veileder «Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige
organisasjoner». Imidlertid har definisjonen/kravet vist seg å være unødvendig
byråkratiserende for organisasjonene, og Bufdir mener det bør være tilstrekkelig å vise frem
et spesifisert program for kurset og gjennom det kunne vise det pedagogiske innholdet.
Bestemmelsen om at «Kursets innhold må være i tråd med forskriftens formål» fjernes for å
gjøre det klart at alle typer kurs kan regnes med så lenge de tilfredsstiller de øvrige kravene i
§ 2-6. Bufdir ønsker at størst mulig andel av organisasjonenes aktivitet skal regnes med, og
ordlyden i den nevnte bestemmelsen ga inntrykk av at enkelte kurs ikke kunne regnes med.
Bestemmelsen om varigheten på kursets pedagogiske innhold forenkles og gjøres mer
presis. I dagens regelverk heter det at «Det pedagogiske innholdet på kurset må ha en
varighet på minst 8 klokketimer. Innenfor hver klokketime som rapporteres kan det være
maksimum 15 minutters pause. Det skal være program med pedagogisk innhold i minst 4
klokketimer, inkludert pauser, i gjennomsnitt pr. kursdag.» Åtte klokketimer med 15 minutters
pause per time tilsvarer til sammen seks klokketimer. Fire klokketimer med 15 minutters
pause per time tilsvarer til sammen tre klokketimer. Ved å bruke seks og tre klokketimer
slipper man å regne inn pausene og man trenger kun se på hvor mange timer og minutter
man faktisk har hatt av pedagogisk innhold på kurset.
Kravet til antall fylker hvor deltakerne må ha bostedsadresse reduseres fra 3 til 2 som et
resultat av de siste årenes fylkessammenslåinger. Bestemmelsen kommer i stedet for at det
åpnes for å inkludere regionale og lokale kurs.
Bestemmelsen om at det kun gis uttelling på sentrale kurs for tellende medlemmer endres til
at det gis uttelling for «tellende deltakere» som innebærer deltakere som var tilstede minst
75 % av kurstiden, var under 26 år og hadde bostedsadresse i Norge i grunnlagsåret. Dette
innebærer at organisasjonene kan få uttelling for deltakere på kursene som ikke var tellende
medlemmer i organisasjonen på tidspunktet kurset ble gjennomført. Dersom to eller flere
organisasjoner arrangerer kurs sammen kan man imidlertid ikke få uttelling for de samme
tellende deltakerne, men må bestemme seg imellom hvilke deltakere de skal ta med i sitt
beregningsgrunnlag.
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10. Definisjon av sentralstyrets sammensetning (§§ 2-7 og 5-3 tredje ledd bokstavene
a og b)
Bufdir har fått tilbakemeldinger om at det har vært noe uklart hvilke verv og personer som
skal telles med når det beregnes bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon
i sentralstyret (dagens forskrift § 16 tredje ledd bokstavene a) og b), jf. forslaget § 5-3 tredje
ledd bokstavene a og b). Bufdir foreslår derfor å presisere i forskriften at det kun er de faste
og stemmeberettigede medlemmene i sentralstyret som skal telles med. I dette antallet skal
organisasjonene inkludere de styremedlemmene som velges av organisasjonens
landsmøte/årsmøte, samt representanter for eventuelle ungdoms- og barneorganisasjoner
og -strukturer, og andre organisasjoner og virksomheter, dersom de har fast plass i styret og
er stemmeberettigede. Bonuspoengene for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon skal
bidra til likestilling mellom kjønnene og at organisasjonene i størst mulig grad styres av barn
og unge. Det er derfor viktig at ordningen gir insentiver til at for eksempel barn og unge selv
sitter i posisjoner i sentralstyret hvor de har størst mulig påvirkning.
Styremedlemmer som er valgt som representanter for de ansatte skal imidlertid ikke regnes
med ved vurderingen av § 5-3 andre ledd bokstav b i samsvar med prinsippet om
arbeidstagers rett til medvirkning.
11. Endring av krav til medlemslister ved lokal kontingentinnkreving (§ 3-2 fjerde ledd)
Lokallag som tar inn kontingent fra sine medlemmer må føre opp både medlemmer og
tellende medlemmer på sine medlemslister for at det skal gis et korrekt antall medlemmer til
å vurdere om det skal gis bonuspoeng for andelen tellende medlemmer (se § 5-3 tredje ledd
bokstav c).) De aller fleste lokallag gjør det allerede, men denne bestemmelsen settes inn for
å gjøre dette helt klart.
I forbindelse med forrige forskriftsrevisjon kom det inn en tekst i den gjeldende forskriften
§ 25 fjerde ledd som sa at det på medlemslistene fra lokallagene må fremgå størrelsen på
kontingentinnbetalingen. Dette var en feil som har skapt unødig byråkrati for lokallagene. Det
skal holde at lokallagene på medlemslistene fører opp at hvert tellende medlem har betalt
minimum kr 50 i kontingent for grunnlagsåret, og at det kan gjøres på den måten som er
enklest for lokallaget. I henhold til § 3-2 må det derfor av medlemslisten kun fremgå navn,
adresse, fødselsår, om medlemmet har betalt kontingent for grunnlagsåret og at
kontingenten minst tilsvarer minimumsbeløpet i § 2-1 andre ledd.
Det presiseres at medlemslisten skal dateres og signeres av den valgte lederen for
lokallagets styre eller to av styrets medlemmer i de tilfellene hvor det er krav til styre i
lokallaget (se § 2-4). I de tilfellene hvor det ikke er krav til styre, skal årsrapporten signeres
og dateres av en person som har tilknytning til lokallaget. Dette er kun for å klargjøre
regelverket. Forslaget innebærer ingen realitetsendring.
12. Krav til oversikt over antallet tellende medlemmer i tellende lokallag (§ 3-3)
Det tas inn et krav i § 3-3 om at det kreves en oversikt over antall tellende medlemmer i de
enkelte tellende lokallagene for å kunne dokumentere at lokallagene faktisk er tellende. Det
har vært et krav at tellende lokallag skal ha minst 5 tellende medlemmer, men ingen krav om
at dette må kunne dokumenteres. Organisasjonene har likevel dokumentert antallet tellende
medlemmer i lokallagene ved kontroll, og bestemmelsen er således bare en stadfesting av
gjeldende praksis.
13. Krav til sentral oppbevaring av lokallagenes vedtekter (§ 3-3)
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Bestemmelsen i den gjeldende forskriften § 26 om at «Som dokumentasjon av tellende
lokallag kreves: c) lokallagets vedtekter dersom disse skal oppbevares sentralt, jf. § 9.»
endres til «Som dokumentasjon av tellende lokallag kreves: d) lokallagets vedtekter, dersom
beskrivelse av formål, graden av selvstendighet, organisasjonsform og oppbygning av
lokalleddet ikke allerede er dekket i sentralleddets vedtekter eller gjennom
standardvedtekter.» Bufdir anser at dagens bestemmelse er uklar og at bestemmelsen må si
klart om og når vedtektene skal oppbevares sentralt. Det er viktig å vite at demokratiet også
ivaretas lokalt og det foreslås derfor at bestemmelsen endres slik til at sentralleddene må
oppbevare alle lokallagenes vedtekter, med unntak i de tilfellene hvor lokallagenes formål,
grad av selvstendighet, organisasjonsform og oppbygning dekkes av standardvedtekter eller
organisasjonens sentrale vedtekter.
14. Endring av krav til dokumentasjon av sentrale kurs (§ 3-4)
I tråd med endringene i definisjonen av kurs stilles det ikke lenger krav til at deltakerlistene
må dokumentere deltakernes organisasjonstilknytning. Det stilles heller ikke krav til at
deltakerlistene må vise lokallagstilknytning, et krav som var knyttet til en bestemmelse i en
tidligere utgave av forskriften.
15. Endringer i kravene til dokumentasjon av internasjonale aktiviteter (§ 3-6)
I tråd med at antallet og typen internasjonale aktiviteter endres blir det noen flere krav til
dokumentasjon av disse.
Det innføres mulighet til å ta med internasjonale aktiviteter som gjennomføres i Norge. For
disse aktivitetene må det foreligge navn og adresser til de internasjonale deltakerne.
For å sannsynliggjør at deltakerne har deltatt på internasjonale aktiviteter, må
organisasjonene ha:
•
•
•

Bekreftelse med kontaktinformasjon fra en internasjonal aktør som var arrangør av
eller deltaker på tiltaket, spesielt ved aktiviteter i Norge,
dokumentasjon som er laget i etterkant av aktiviteten, som signerte referater eller
protokoller, eller «rapporter» på hjemmesider eller sosiale medier, eller
kvitteringer for transport og opphold sammen med invitasjon og annen
korrespondanse som sannsynliggjør at deltakerne har deltatt på aktiviteten.

Dette er dokumentasjon som Fordelingsutvalget allerede har benyttet i vurderingen av
deltakelsen på aktivitetene og bestemmelsen er således kun en stadfesting av gjeldende
praksis.
For å dokumentere internasjonale prosjekter må det foreligg en prosjektrapport fra en
internasjonal aktør som er deltaker i prosjektet. Dette kan enten være en aktør som er ansatt
eller medlem i organisasjonen eller en aktør som organisasjonen samarbeider med i
prosjektet.
16. Endring av generelle inngangskrav (§ 4-1)
a) Arbeid for barn og ungdom (§ 4-1 a.)
Bufdir foreslår å utvide Fordelingsutvalgets mulighet til å vurdere om organisasjonene
arbeider for barn og unge med spørsmål som gjelder barn og ungdom, og har barn og unge
som deltakere i sine aktiviteter ved å fjerne kravet til at dette kun må fremgå av
organisasjonenes vedtekter. Slik kan utvalget ved siden av vedtektene også vurdere
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organisasjonenes praksis og aktiviteter gjennom for eksempel andre offisielle dokumenter,
nettsider og medlemsblader.
b) Krav til eksistens i minimum to år (§ 4-1 b.)
Det innføres krav om at organisasjoner som får tilskudd må ha eksistert i minst to - 2 - år før
søknadstidspunktet. For å bevise sin eksistens må organisasjonene kunne vise frem
stiftelsesdokument og eksempler på aktiviteter som er gjennomført i organisasjonen.
Kravet om at organisasjonen må ha eksistert i minst 2 år før søknadstidspunktet gjelder ikke
dersom organisasjonen som søker om tilskudd skilles ut fra en moderorganisasjon som
allerede mottar tilskudd gjennom denne tilskuddsordningen, eller dersom en organisasjon
som mottar tilskudd fra denne tilskuddsordningen slår seg sammen med andre
organisasjoner.
c) Vedtekter og medlemmenes demokratiske rettigheter (§ 4-1 d.)
Det foreslås å innføre krav om at vedtektene må vise hvilke demokratiske rettigheter
medlemmene i organisasjonen har. Dette har fulgt implisitt av gjeldende forskrift § 13, men
blir slik stadfestet i forskriften § 4-1 d. for å gjøre det klart at de demokratiske rettighetene må
fremgå av vedtektene.
d) Presisering av når kravet om eget styre for barne- og ungdomsarbeidet inntrer (§ 4-1 h.)
Kravet til når man må ha et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet utvides slik at kravet
først blir gjeldende når en organisasjon har hatt færre en 50 % tellende medlemmer tre år på
rad. Kravet om eget styre vil da tre i kraft fra søknadstidspunktet i første søknadsår etter det
tredje påfølgende året, og styret må være på plass i løpet av det tilhørende grunnlagsåret.
På denne måten vil også Fordelingsutvalget kunne gi tilbakemelding til organisasjonene som
faller under grensen på 50 % tellende medlemmer om når kravet vil trå i kraft. Endringen i
bestemmelsen vil sikre større forutsigbarhet for organisasjonene og forenkle regelverket.
e) Krav til eget årsregnskap for barne- og ungdomsarbeidet for organisasjoner med mindre
enn 50 % tellende medlemmer (§ 4-1 bokstav m.)
Bufdir presiserer gjennom forslaget til ny forskrift at organisasjoner med mindre enn 50 %
tellende medlemmer i de tre siste årene før grunnlagsåret (jf. § 4-1 bokstav h) må ha en
egen årsmelding og eget årsregnskap for barne- og ungdomsarbeidet. Bufdir kan imidlertid gi
enkelte dispensasjoner fra kravet om egen årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet i tråd
med § 1-5, for eksempel der organisasjonene har egne kapitler i sine årsmeldinger som
tydelig omtaler barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen.
17. Størrelsen på organisasjoner som kan få tilskudd (§ 4-2)
Bufdir har vurdert viktigheten av både å forenkle ordningen og åpne for at flest mulig
organisasjoner har mulighet til å få statlig støtte for å bidra til barne- og ungdomsarbeid i
Norge. Bufdir la derfor tidlig frem et forslag om å slå sammen paragrafene 13, 14 og 17 i
dagens forskrift, og stille like krav til størrelse og utbredelse til alle organisasjonene. Slik
Bufdir ser det vil en slik endring også bidra til oppfølging av Frivillighetsmeldingen og en
delvis harmonisering regelverket for Frifond Organisasjon.
Bufdir har imidlertid merket seg at mange av organisasjonene som får tilskudd i dag hadde
reservasjoner mot et slikt forslag i innspillsrundene. I tråd med det prinsippet om
brukerstyring som denne tilskuddsordningen har vært tuftet på, foreslår derfor Bufdir to
alternativer og ber høringsinstansene om å gi tilbakemelding på hvilket av alternativene de
stiller seg bak.
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Alternativ 1:
Den kvantitative grensen for å motta tilskudd settes til minst 100 tellende medlemmer og 3
tellende lokallag i 3 forskjellige fylker for alle organisasjoner, se forslaget § 4-2.
Forslaget innebærer at etableringstilskuddet bortfaller. Dette innebærer at det ikke lenger vil
være forskjellige grenser for «ordinært» tilskudd, tilskudd til mindre organisasjoner og
etableringstilskudd.
Alternativ 2:
Den kvantitative grensen for å motta tilskudd beholdes som i dagens forskrift med minst 700
tellende medlemmer og 5 tellende lokallag i 5 forskjellige fylker (se dagens forskrift § 13
første ledd bokstavene g)-i)). Det gis, som i dag, unntak fra kravet til antall tellende
medlemmer for mindre organisasjoner (organisasjoner med et begrenset
rekrutteringsgrunnlag) hvor kravet til minst 100 tellende medlemmer beholdes (se dagens
forskrift § 14 første ledd bokstav a)). Kravet til antall tellende lokallag og antall fylker med
tellende lokallag økes imidlertid til 3 tellende lokallag i 3 forskjellige fylker.
Uavhengig av alternativ 1 eller 2 vil det fortsatt gis unntak fra grensen på minimum 100
tellende medlemmer for organisasjoner som har et rekrutteringsgrunnlag der det er
sannsynlig at organisasjonen aldri vil oppfylle dette kravet. Størrelsen på tilskuddet for disse
organisasjonene vil imidlertid ikke lenger fastsettes skjønnsmessig, men utmåles etter
reglene i kap. 5.
18. Utmåling av tilskudd til organisasjoner med færre enn 100 tellende medlemmer
(§ 4-2)
Bufdir foreslår at utmålingen av tilskudd til organisasjoner som det er sannsynlig at de aldri
vil oppfylle kravet til minst 100 tellende medlemmer på grunn av organisasjonens
rekrutteringsgrunnlag, ikke lenger utmåles skjønnsmessig, men etter reglene i kap 5. Det vil
gjøre utmålingen lik for alle organisasjonene i ordningen og dermed gjøre ordningen mer
forutsigbar og sikre organisasjonenes rettssikkerhet på en bedre måte enn ved en
skjønnsmessig vurdering av enkelte organisasjoner. Det vil også være en forenkling for
Fordelingsutvalgets forvaltning av ordningen.
19. Utmåling av uttrappingstilskudd (§ 6-2)
Bufdir foreslår at uttrappingstilskuddet ikke lenger utgjør 50 % av fjorårets tilskudd, men
utmåles etter reglene i kap. 5. Dette vil i større grad sikre at organisasjonene som faller
under grensene for antall medlemmer og antall lokallag har midler til å jobbe for å øke
rekrutteringen av begge og ikke får inntektsfall på opptil 87,5 % av tilskuddet i løpet av de tre
årene av uttrappingsperioden.
20. Internasjonal grunnstøtte (Kap. 7)
Det er et mål at organisasjonene får uttelling for mest mulig av den internasjonale aktiviteten
de har hvert år. Det foreslås derfor at:
a) det gis poeng for utenlandske deltakere på internasjonale aktiviteter som er arrangert
av organisasjonen selv i Norge. Det gis 1 poeng for hver deltaker. (§ 7-2 første ledd).
b) det gis poeng for internasjonale aktiviteter i Norden selv om det ikke er deltakelse fra
minst et land utenfor Norden.
c) aktiviteter som er organisert av organisasjonenes regionalledd også skal kunne
regnes med i beregningsgrunnlaget (§ 7-2 tredje ledd).
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d) organisasjoner som har minst 50 % tellende medlemmer kan også ta med aktiviteter
som ikke har barne- og ungdomsspørsmål som tema for aktiviteten (§ 7-2 tredje
ledd).
e) det gis poeng for aktiviteter hvor reise- og oppholdskostnader fullt ut dekkes av andre
tilskudd til internasjonalt arbeid.
f) regelen om at deltakelse på flere aktiviteter under samme reise bare blir godkjent
som én aktivitet, endres. I dagens regelverk er det ikke anledning til å regne
forskjellige aktiviteter på samme reise som flere aktiviteter, og deltakerne på
aktivitetene må derfor fysisk tilbake til Norge mellom hver aktivitet for at disse skal
kunne regnes med i beregningsgrunnlaget for internasjonale aktiviteter. Bufdir
foreslår derfor at det skal være mulig å regne med flere aktiviteter på samme reise.
Imidlertid settes det som krav at de forskjellige aktivitetene det søkes om støtte for
foregår i forskjellige land. Aktiviteter under samme reise som foregår i samme land
blir bare godkjent som én aktivitet, som i dagens regelverk.
g) organisasjoner som har minimum 50 % tellende medlemmer i de tre foregående
årene før grunnlagsåret kan få poeng for internasjonale prosjekter som gjennomføres
av organisasjonen utenfor Norge. Det gis ikke poeng for utviklingsprosjekter i
utviklingsland, misjonsprosjekter og liknende aktiviteter, eller prosjekter som får støtte
gjennom Utenriksdepartementet, Norad, Norec, Nordisk Ministerråd eller EU. Det gis
30 poeng per prosjekt (§ 7-2 første ledd og fjerde ledd bokstavene c og d).
21. Krav til søknaden (§ 8-1)
Det stilles krav til at det skal sendes inn årsregnskap for grunnlagsåret som er signert av
styret, samt spesifisert årsregnskap (med spesifisert årsregnskap menes at regnskapet vises
på kontonivå slik at Fordelingsutvalget kan se hva tilskuddet er benyttet til (jf. § 9-3). I de
tilfellene hvor det signerte årsregnskapet ikke er spesifisert, må det derfor sendes med både
et signert årsregnskap og et spesifisert årsregnskap.
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