Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus
Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012

1. PRINSIPPER FOR FORDELING AV STØTTE
1.1. Innledende kommentarer
Akershus fylkeskommune skal støtte regionledd i barne- og ungdomsorganisasjonene økonomisk, slik
at mangfoldet i fylkets organisasjonsliv opprettholdes og utvikles. Regionledd er i denne sammenheng
nivået mellom lokallag og nasjonalt nivå i organisasjonen.
Midlene ytes også for å være med på å utvikle forståelse for demokratiske prosesser, samarbeid
mellom individ og forskjellige grupper, oppbygging av kompetanse i blant annet ledelse. Frivillige
organisasjoner bidrar videre til å skape viktige sosiale møteplasser hvor barn og ungdom med
forskjellige kulturell, sosial, livssynsmessig og etnisk bakgrunn kan møtes. Dette er med på å bidra til
økt forståelse og toleranse på tvers av forskjellige grupper.
Midlene bevilges i forhold til aktivitet i foregående år, og fordeles av Akershus Barne- og
Ungdomsråd (ABUR) etter søknad. Midlene er ikke bundet.
70 % av midlene fordeles som driftsstøtte. Av disse midlene fordeles ¼ til grunnbeløp og ¾ til
søkerorganisasjonene på grunnlag av antall tellende medlemmer og lokallag.
Å arrangere lederopplæring, kurs, helgesamlinger og leirer er sentrale oppgaver for organisasjonenes
regionledd. 30 % av midlene fordeles på grunnlag av slik aktivitet.

1.2. Støtte ytes til organisasjoner som:
-

-

Arbeider for barn og ungdom
Tilbyr individuelt medlemskap til alle, og der en større del av medlemmene er under 26 år
Er organisert i minst tre lokallag (dispensasjon kan gis)
Har medlemmer i minst to kommuner i Akershus
Har ett eller flere regionledd der Akershus inngår
Har vært i virksomhet i minst to år (det kan gis oppstartsstøtte, se 2.1)
Er demokratisk oppbygd, slik at den sikrer medlemmene lik rett til innflytelse på vedtak
organisasjonen gjør. (Barneorganisasjoner kan gis dispensasjon dersom de er demokratisk
oppbygd, med like rettigheter for ledere). Tilskudd ytes ikke til regionale stiftelser.
Deltar i ABUR-samarbeidet ved å bla. møte på årsmøtet
Unge skal sikres reell innflytelse i organisasjonen. Dette skal være nedfelt både i vedtekter og
praksis.
De organisasjonene hvor mer enn 50 % av styret var under 26 år 31/12 i grunnlagsåret får 20 %
bonus på grunnlag av driftspoengene.
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1.3. Følgende typer organisasjoner kan ikke motta støtte:
A.

Organisasjoner som kan motta annen fylkeskommunal støtte til drift eller aktiviteter,
som for eksempel:
- Idretts- og gymnastikkorganisasjoner
- Sang- og musikkorganisasjoner
- Funksjonshemmedes organisasjoner
- Elevorganisasjoner
- Eller organisasjoner som får driftsstøtte fra fylkeskommunen gjennom andre ordninger,
eller driftsstøtte gjennom tilskuddsordninger beregnet på idrettsorganisasjoner eller sangog musikkorganisasjoner.

B.

Organisasjoner som primært har en kommersiell målsetning.

1.4. Søknadsbehandling
Søknadsfristen er 1. mars
Søknader som er poststemplet etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. ABURs søknadsskjema skal
benyttes. ABUR forbeholder seg retten til å kontrollere oppgitte opplysninger på kort varsel. Ved
mistanke om brudd på regelverket, eller ved mangelfull dokumentasjon, kan tilskudd holdes tilbake
helt eller delvis for en stund, eller vedtas ikke utbetalt for en viss periode.
Tilskuddsforvalter eller fylkeskommunen kan i tillegg vanlig saksbehandling av søknadene, trekke ut
en eller flere organisasjoner til grundigere gjennomgang i forhold til både gitte og omsøkte tilskudd.
Fylkesrevisjonen kan til enhver tid gjøre det samme.
Det gis adgang til å ettersende årsmøtegodkjent årsmelding, regnskap, revisjonsberetning og godkjent
protokoll fra årsmøtet innen 1. august, dersom årsmøtet ikke er avholdt innen 1. mars. Søker er pliktig
til å ta vare på dokumentasjon i forhold til søknaden i minst 5 år fra søknadsfrist.
I tilfeller hvor organisasjoner ikke har årsmøte hvert år kan ABUR sette krav til dokumentasjon til
erstatning for årsmøtedokumentasjon. Søker må minst avholde årsmøte annet hvert år.
Det benyttes poengskalaer som gir organisasjonen x antall poeng under hvert punkt. Verdien for hvert
enkelte poeng er den totale støtten under det enkelte punkt, delt på det totale antall poeng for alle
organisasjonene under punktet.
Det gis ikke tilskudd etter denne ordningen på grunnlag av arrangementer som søker allerede måtte ha
fått tilskudd av fylkeskommunen til gjennom andre ordninger.
Hvis en kommer opp i situasjoner hvor tilskuddsforvalter anser at reglementet gir urimelige utslag,
bryter med tilskuddsordningens formål, normal rettferdighetsoppfatning, kan tilskuddsforvalter i
samråd med Akershus fylkeskommune foreta en skjønnsmessig gjennomskjæring.
I et normalår vil de organisasjonene som har sendt inn all nødvendig dokumentasjon, og fått søknaden
godkjent, få utbetalt 90 % av beregnet tilskudd innen 1. juli. Den resterende andelen av beregnet støtte
blir holdt igjen, og først utbetalt når alle søkere har fått ferdigbehandlet sine søknader, og alle
klagefrister har gått ut. Justeringer som følge av ordinær saksbehandling og klagebehandling vil bli
foretatt i denne restandelen.
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2 DRIFTSSTØTTE
2.1. Grunnbeløp
¼ av administrasjonsstøtten fordeles likt mellom alle organisasjoner som får innvilget støtte, som et
grunnbeløp.
Nyopprettede organisasjoner kan her søke om bidrag for etablering av regionledd. Bidraget utgjør
grunnbeløpet, og utbetales i 2 år inntil organisasjonen kommer inn under ordinær støtte.

2.2. Medlemmer og lokallag
¾ av administrasjonsstøtten ytes på bakgrunn av antall medlemmer i fylket under 26 år pr. 31.12.,
samt antall lokallag med minst 5 medlemmer under 26 år pr. 31.12. For lokallag som dekker flere
kommuner enn Akershuskommuner, skal kun medlemmene med postadresse i Akershus være tellende.
Lokallag som måtte få slik støtte vil ikke bli tellende for verken sitt lokallag eller sine medlemmer
(eksempelvis lag som mottar LAM-midler gjennom idrettsråd), selv om den regionale organisasjonen
er tilskuddsberettiget.
Tilskudd ytes heller ikke på bakgrunn av stiftelser som søkerorganisasjonen klassifiseres som lokallag,
eller til medlemmer i disse.
Som medlem regnes en person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen, og bekrefter sitt
medlemskap ved årlig innbetaling av kontingent. Det betyr at en ikke godtar noen former for
familiemedlemskap. Det er kun tillatt å være støtteberettiget medlem i ett lokallag i organisasjonen av
gangen.
Minstekontingent er 50,- pr år. Kontingent kan ikke være betalt tidligere enn et halvår før
grunnlagsåret, og skal betales for ett år av gangen. Denne satsen reguleres automatisk i takt med satsen
til kontingenter i regelverk for tilskuddsordninger gjennom Fordelingsutvalget. Ved nyinnmelding i
siste halvår, kan likevel kontingent for innmeldingsåret og første hele medlemsår betales samtidig. I
dette tilfellet må innbetaling minst være på 100,- for at en skal være tellende medlem for begge år.
Det innføres en overgangsordning slik at alle organisasjoner kan ha mulighet til å tilpasse seg kravene
til minstekontingent slik at alle må oppfylle kravene til minstekontingent i 2015 (dvs for søknadsåret
2016 hvor 2015 er grunnlagsår).
Lokallaget skal være en selvstendig enhet med eget valgt styre, egne vedtekter, årsmøtegodkjent
regnskap og årsmelding. Som vedlegg skal følge en liste med lagets navn, antall medlemmer under 26
år, samt navn, adresse, telefon og e-postadresse på lokallagets leder (Se 1.2 for unntak).
Som lokallag regnes ikke grupper som er valgt av organisasjonen for å ta seg av spesielle oppgaver
innad eller utad - for eksempel komiteer og utvalg.
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2.3. Det benyttes følgende poengskalaer for å regne ut støtten:
Antall medlemmer under 26 år

Antall poeng

15 – 29 medlemmer
30 - 99 medlemmer
100 - 249 medlemmer
250 - 499 medlemmer
500 - 749 medlemmer
750 - 999 medlemmer
1000 - 1499 medlemmer
Over 1500 medlemmer

1 poeng
2 poeng
3 poeng
4 poeng
5 poeng
6 poeng
7 poeng
8 poeng

Antall lokallag

Antall poeng

3 - 5 lokallag
6 - 10 lokallag
11 - 15 lokallag
16 - 20 lokallag
21 - 30 lokallag
31 - 40 lokallag
Over 41 lokallag

1 poeng
2 poeng
3 poeng
4 poeng
5 poeng
6 poeng
7 poeng

3. AKTIVITETSSTØTTE
3.1. Generelt om aktivitetsstøtten
Aktivitetsstøtten begrenses oppad slik at ingen regionledd kan få mer enn 15 % av den totale
aktivitetsstøtten. Hvis flere søkerorganisasjoner samarbeider om et arrangement deles dette slik at
dette til sammen utgjør støtte for samme arrangement arrangert av en organisasjon.
Det som av tilskuddsforvalter anses som en søkers normalaktivitet kan ikke anses som kurs. For
eksempel så er ikke førstehjelpsaktivitet definert som tilskuddsberettiget kurs i Røde Kors eller Norsk
Folkehjelp. Arrangerer derimot en speiderkrets førstehjelpskurs så kan dette være søkeberettiget.
Når søkerorganisasjon alene er teknisk arrangør av et nasjonalt arrangement i Akershus kan en søke
støtte på grunnlag av dette. Tilskuddsforvalter vil i hvert enkelt tilfelle bestemme hva som kreves av
dokumentasjon, og en må være forberedt på strenge krav. Støtten avgjøres skjønnsmessig av
tilskuddsforvalter, men kan maksimalt utgjøre 500 poeng.

3.2. Kurs og ledersamlinger
Kursstøtte ytes til generell ledertrening/opplæring i form av kurs, seminarer og samlinger i regi av
regionleddet. Søknaden skal inneholde en fortegnelse av type kurs, detaljert kursplan og program med
tidsfastsetting, og med en beskrivelse av hvilke tema som har vært behandlet.
Kursene må ha hatt minimum 8 deltakere fra Akershus under 26 år (kursledere kommer utenom).
Deltagere fra andre fylker skal ikke føres på skjema. Det gis ikke støtte til kurs som arrangeres under
andre arrangementer, for eksempel dagskurs under en leir.
For alle typer kurs er 1 undervisningstime 45 minutter. Gruppearbeid er inkludert.
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Det ytes tilskudd til følgende typer kurs og ledersamlinger:



Kurs i ledelse. Dette gjelder både kursing i å styre organisasjonen og i organisasjonens mange
aktiviteter. Eksempler på dette er kursing av tillitsvalgte, tale- og debatteknikk, demokratikurs,
organisasjonsutvikling, og kurs i forskjellige lederoppgaver i organisasjonen.
Aktivitetskurs og ledersamlinger

Poengskala kurs og ledersamlinger
Kurs i
lederoppgaver
A – 3-timerskurs - minimum 3 timer undervisning
B – 8-timerskurs – minimum 8 timer undervisning fordelt på minst to
døgn
C – 12-timerskurs - samlet undervisning minst 12 timer fordelt på
minst to døgn

Aktivitetskurs og
ledersamlinger
6
3
20
10
30

15

Lengre kursopplegg kan også godkjennes skjønnsmessig med maksimalt 300 poeng. Dette avgjøres
skjønnsmessig av tilskuddsforvalter. For denne kategorien må det søkes på forhånd, og søker må
belage seg på meget strenge dokumentasjonskrav.

3.3. Leirer, turer og andre samlinger
Støtte gis til leirer og samlinger for barn og unge under 26 år i regi av regionleddet etter følgende
tabell (varighet og deltakere). Lønnet personell og deltagere fra andre fylker skal ikke tas med.
Poengskala leirer, turer og andre samlinger
Deltagere
1 dag
10-25
0
26-50
0
51-100
20
101-250
40
251-500
60
501-1000
80
Over 1000
100

2 dager
10
15
30
60
100
150
200

3-4 dager
20
30
50
80
150
250
300

5 dager og mer
40
60
80
100
200
400
500

4. Klage
Avslag og vedtak om fordeling av støtte kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28 flg.
Klagen sendes Akershus Barne- og Ungdomsråd innen 3 uker etter at underretning om vedtaket er
kommet frem, jf forvaltningsloven § 29. Dersom styret i Akershus Barne- og Ungdomsråd ikke treffer
ny avgjørelse på bakgrunn av klagen, sendes saken til Akershus fylkeskommunes klagenemnd for
behandling.

5. Overgangsordninger
Organisasjonene gis en frist til å kunne oppfylle krav til minstekontingent innen 31.12.2014. Etter
denne fristen tas avsnitt vedrørende overgangsordninger ut av disse retningslinjene.
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