
 

 

Øvre Slottsgate 2B  
0157 Oslo 

+47 21 56 76 50 
post@frivillighetnorge.no 

Org.nr. 988 144 800 1 

Arbeids-og sosialdepartementet  

(tidl.Kunnskapsdepartementet) 

 

Oslo, 21.12.21 

Høringssvar til forslag om ny forskrift om tilskudd til 
nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering 
og antirasisme, referanse 2021/5860 

Vi viser til høringsbrev av 09. november 2021 om forslag til ny forskrift om tilskudd til nasjonale 

ressursmiljøer som arbeider med integrering og antirasisme. Frivillighet Norge registrerer at 

Stortinget etter budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene har bedt regjeringen om å 

reversere den planlagte endringen om å gjøre tilskuddsordningen for nasjonale ressursmiljøer 

på integreringsfeltet til en ren søknadsbasert ordning i stedet for en navngitt ordning. Vi ønsker 

likevel å benytte invitasjonen til å uttale oss om de foreslåtte endringene, og takker for 

muligheten til å spille inn til høringen. Vi avgrenser oss i vårt høringssvar til innhold i forslaget 

om ny forskrift som er direkte adressert i vårt svar. 

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for alle typer frivillige organisasjoner. Vi har i dag rundt 

350 medlemsorganisasjoner med aktiviteter på de fleste samfunnsområder, blant annet 

integrering, helse, omsorg, opplæring, beredskap, interessepolitikk, tro og livssyn, kultur, idrett 

og friluftsliv.   

Generelle kommentarer 
 

Departementet har i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) foreslått å endre tilskuddsordningen 

nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet til en søkbar tilskuddsordning. Frivillighet Norge er 

positiv til at det etableres flere søkbare støtteordninger for frivillige organisasjoner. Videre at 

departementet ønsker å fastsette regelverket i forskrift med mål om å klargjøre formålet til 

tilskuddsordningen, kriteriene til søker og føringene for behandling av søknader. Tydeliggjøring 

av formål og kriterier vil bidra til å skape likere vilkår for organisasjoner som mottar støtte over 

den navngitte tilskuddsordningen, samt åpne opp for at flere organisasjoner kan søke om å 

etablere seg som nasjonale ressursmiljø som arbeider med integrering og antirasisme. Videre 

er det positivt at det foreslås en overgangsperiode for organisasjoner som i dag får midler over 

ordningen. Som departementet skriver ble ikke forslaget om å endre ordningen varslet før 

tillegget til Prop. 1 S ble lagt fram. Dette kommer derfor brått på. Overgangsordningen vil sikre 

organisasjonene som er inne på ordningen 1/3 av tilskuddet fra 2021. Vi mener at dette fort kan 

bli for lite for organisasjoner som eventuelt faller utenfor den søkbare ordningen og som da må 

skaffe seg andre inntektskilder for å kunne fortsette sin drift. Overgangsordningen bør derfor 

være lengre enn det departementet foreslår. 
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Omlegging fordrer økt tilskuddspost                                                                                   

Frivillighet Norge er glad for at høringsnotatet viser til at omleggingen fra en navngitt til søkbar 

tilskuddsordning har som mål å bidra til en åpen fordeling av midlene, og gi flere organisasjoner 

muligheten til å søke om å etablere seg som nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. I 

forslaget vil organisasjonene som i dag oppfyller kravene i § 3 i forskriften kunne søke om 

tilskudd for en periode på inntil fire år. Organisasjoner som ikke oppfyller disse kravene, og 

ønsker å jobbe for å oppnå disse, kan søke om ettårig støtte, jf. § 3 tredje ledd.  

Utvidelsen av dagens ordning fordrer at tilskuddsordningen tilføres tilstrekkelig med nye midler 

for å ivareta og styrke de eksisterende ressursmiljøene på integreringsfeltet, samt gi nye 

søkerorganisasjoner en reell mulighet til å utvide arbeidet sitt og etablere seg som nasjonale 

ressursmiljøer. Frivillighet Norge er positiv til at eksisterende nasjonale ressursmiljøer kan søke 

om flerårig støtte for å sikre bedre forutsigbarhet og stabil drift for organisasjonene, samtidig 

som nye organisasjoner kan søke ettårig støtte over ordningen for å kunne få muligheten til å 

etablere seg som nye nasjonale ressursmiljø 

Konsekvensene bør utredes bedre                                                                                  

Vi viser til at departementet foreslår å også ta inn et krav i forskriften om at organisasjonen må 

ha et styre som er uavhengig av de som har ansvar for den daglige virksomheten. Det blir lagt 

til grunn at dette skal bidra til at kontrollen av virksomheten er fordelt på flere personer. Frivillige 

organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte, likeledes oppfordrer vi organisasjoner til å 

ha gode etiske standarder og ha klar rolle- og ansvarsfordeling mellom styre og administrasjon. 

Frivillighet Norge opplever høringsnotatet som vagt og uklart på hvorfor departementet ønsker å 

sette inn et særskilt krav i en ordning som retter seg hovedsakelig mot organisasjoner som 

jobber mot minoritetsbefolkningen. Vi ber derfor om at forslaget til ovennevnte krav utredes 

bedre og at det tas særlig hensyn til mulige konsekvenser for minoritetsorganisasjoner.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Stian Slotterøy Johnsen                                                                 Nasrin Naimy 

Generalsekretær                                                                            Rådgiver 

 


