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HØRING: VEILEDER FOR TILSKUDDSMOTTAKERE AV STATLIGE 

TILSKUDDSORDNINGER SOM MEDLEMSBASERTE BARNE- OG 

UNGDOMSORGANISASJONER SØKER PÅ 

Vi viser til deres brev av 30.5.2013 angående høring av veileder for tilskuddsmottakere av statlige 

tilskuddordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker på. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 15 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen rundt 720.000 medlemskap. En av hovedoppgavene til FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv og tilrettelegging for aktivitet.  

 

FRIFO har flere barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer. I tillegg har flere av de andre 

medlemsorganisasjonene aktiviteter som retter seg mot barn og unge og som mottar støtte fra ulike 

tilskuddsordninger rettet mot denne gruppen. FRIFO er således opptatt av disse organisasjonenens 

rammevilkår som gjør det enkelt å fremme friluftslivsaktiviteter for disse gruppene.  

 

FRIFO mener det er viktig å gjøre rammeverket for ulike tilskuddsordninger så enkle og like som 

mulig. Det vil alltid være en avvegning mellom enkelhet og kontroll, men der det er mulig bør 

hensynet til enkelhet veie tyngre enn behovet for detaljkontroll. Vi synes derfor det er svært positivt 

med en slik veileder. En slik veileder kunne med fordel også bli laget for andre tilsuddsordninger. 

 

I kapittel 3.2 tas opp forholdet mellom støtte til drift eller prosjekter. FRIFO mener i utgangspunktet 

at mest mulig støtte til frivillige organisasjoner bør gis som driftsstøtte. Vi mener derfor at 

støtteordninger i størst mulig grad bør gis som driftsstøtte så sant det er mulig. 

 

Organisasjoner er forskjellig, både geografisk og organisatorisk. Det er derfor viktig at definisjon av 

lokallag ikke blir for snever slik at det får utilsiktede konsekvenser, jf kapittel 6.2.2. Et eksempel på 

dette er Den Norske Turistforening som har medlemsforeninger som fungerer som lokallag i de 

fleste tilfelle, men som likevel kan ha mindre lokallag i enkelte kommuner. 
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I kapittel 6.2.2 er det også satt opp et forslag til felles krav for medlemsregister. I forslaget stilles 

det krav til at registeret skal skille mellom tellende og ikke tellende medlemmer. Vi mener det 

heller bør stilles krav om at det kan trekkes ut en liste med tellende medlemmer ut fra gitte kriterier. 

 

I kapittel 8 gjennomgår tidslinjer, herunder søknadsfist, tildeling, tid for bruk av midlene og 

rapporteringsfrister. Generelt mener FRIFO at tilsagn om midler bør komme så tidlig som mulig i 

året. Dette vil lette både planlegging, gjennomføring og rapportering for organisasjonene. Uansett 

må det gis rikelig tid til gjennomføring. For eksempel har mange friluftslivsorganisasjoner stor 

aktivitet på våren og høsten. Tilsagn om midler i mai/juni vil derfor vanskeliggjøre bruk av slike 

midler samme år. Det må derfor være stor toleranse for overføring av midler. 

 

Frivillige organisasjoner er i stor grad basert på frivillig arbeid og dugnadsinnsats. I enkelte 

støtteordninger er det krav til egeninnsats. Denne egeninnsatsen kan blant annet være i form av 

dugnad. FRIFO får en del spørsmål rundt hvordan dugnad skal beregnes og føres i regnskap. Vi 

mener derfor dugnad med fordel kunne vært omtalt og klargjort i veilelederen. 
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