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1. Hensikten med reglementet 

1.1. GENERELT 
Viken fylkeskommune skal støtte regionledd i barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken økonomisk, 

slik at mangfoldet i organisasjonene kan opprettholdes og videreutvikles. Regionledd er i denne 

sammenheng nivået mellom lokallag og nasjonalt nivå i organisasjonen. Organisasjoner som ikke har 

regionledd som dekker hele eller deler av Viken, kan ikke søke om støtte. Hensikten med 

retningslinjene er å gi nærmere bestemmelser om fordelingen av tilskudd til barne- og 

ungdomsorganisasjoner i Viken. 

Midlene gis også for å være med på å utvikle forståelse for demokratiske prosesser, samarbeid 

mellom individ og forskjellige grupper, og oppbygging av kompetanse blant annet i ledelse. Frivillige 

organisasjoner bidrar til å skape viktige sosiale møteplasser hvor barn og ungdom med forskjellig 

kulturell, sosial, livssynsmessig og etnisk bakgrunn kan møtes. Dette er med på å bidra til økt 

forståelse på tvers av forskjellige grupper.  

Midlene bevilges på bakgrunn av aktivitet i foregående år, og fordeles av Viken barne- og 

ungdomsråd (VIKENBUR) etter søknad. 

70 % av midlene fordeles som driftstilskudd. Av disse midlene fordeles 25 % som grunnbeløp og 75 % 

på grunnlag av antall tellende medlemmer og lokallag.  

Nyopprettede organisasjoner kan søke om støtte til etablering av regionledd. Støtten tilsvarer 

grunnbeløpet, og utbetales i 2 år inntil organisasjonen kommer inn under ordinær støtte. 

30 % av midlene fordeles som aktivitetstilskudd. Å arrangere lederopplæring, kurs, helgesamlinger og 

leirer er sentrale oppgaver for organisasjonenes regionledd.  

 

1.2. OMFANGET AV DET SOM REGULERES 
Det gis to ulike former for tilskudd: driftstilskudd og aktivitetstilskudd. 

 

1.3. HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 
Reglementet gjelder for søkere som fyller kravene til å få drifts- og/eller aktivitetstilskudd, samt for 

styret i VIKENBUR. 

 

2. Hjemmel og gyldighet 

2.1. HJEMMEL  
Reglement for tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken og det til enhver tid 

gjeldende budsjettvedtaket. 



2.2. GYLDIGHET 
Reglement for tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner i Viken trer i kraft 18. februar 

2021. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere retningslinjer for tildeling av tilskudd til Østfold barne- 

og ungdomsråd (ØBUR) (vedtatt i fylkesutvalget 4. juni 2015) og Akershus barne- og ungdomsråd 

(ABUR) (vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012). 

 

3. Begrensninger 
Fordeling av tilskudd forutsetter at fylkestinget bevilger midler til barne- og ungdomsorganisasjoner i 

Viken. 

Følgende organisasjoner kan ikke motta tilskudd: 

• hobbyorganisasjoner 

• elevorganisasjoner 

• yrkesorganisasjoner 

• diagnoseforeninger 

• idretts- og gymnastikkorganisasjoner 

• sang- og musikkorganisasjoner 

• funksjonshemmedes organisasjoner 

• stiftelser 

• organisasjoner som får driftsstøtte fra fylkeskommunen gjennom andre ordninger 

• organisasjoner som får driftsstøtte gjennom tilskuddsordninger beregnet på 

idrettsorganisasjoner eller sang- og musikkorganisasjoner 

• organisasjoner som tjener økonomiske og yrkesmessige interesser 

 

4. Innhold 

4.1. HVEM ER BERRETIGET FOR TILSKUDD? 
Tilskuddet fordeles til organisasjoner som har aktiv virksomhet i Viken. 

Organisasjoner: 

• som bygger på individuelt medlemskap og er åpen for alle som tilhører den gruppen som 

organisasjonen tar sikte på å representere 

• hvor en større del av medlemmene er under 26 år 

• som er demokratisk oppbygd 

• som sikrer unge reell innflytelse i organisasjonen, dette skal være nedfelt både i vedtekter og 

praksis 

• som er organisert i minst tre lokallag i Viken (dispensasjon kan gis) 

• som har medlemmer i minst to kommuner i Viken 

• som arbeider for barn og unge under 26 år 

• hvor regionleddet har vært virksomt i minst to år 

• som deltar i VIKENBUR-samarbeidet ved blant annet å møte på årsmøtet 

 



4.2. DRIFTSTILSKUDD 

4.2.1 VILKÅR FOR DRIFTSTILSKUDD 
Som i pkt. 4.1. 

 

4.2.2 DOKUMENTASJON SOM MÅ LEGGES VED SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 

• elektronisk søknadsskjema for driftstilskudd 

• signert skjema for medlemstall (antall medlemmer per 31. desember foregående år) 

• lokallagsoversikt 

• årsmøtegodkjent årsrapport/-melding 

• signert årsmøteprotokoll 

• årsmøtegodkjent regnskap 

• revisjonsberetning 

 

4.3. AKTIVITETSTILSKUDD 

4.3.1 VILKÅR FOR AKTIVITETSTILSKUDD 
Som i pkt. 4.1. 

• aktivitetstilskuddet fordeles etter et poengsystem basert på rapportert aktivitetsnivå, 

varighet og antall deltakere under 26 år 

• aktivitetstilskuddet beregnes ut fra foregående års gjennomførte aktiviteter 

 

4.3.2 DOKUMENTASJON SOM MÅ LEGGES VED SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD 

• elektronisk søknadsskjema for aktivitetstilskudd 

• kursbeskrivelse, detaljert kursprogram og deltagerlister 

 

4.4. SAKSBEHANDLING 

4.4.1 UTLYSNING 
Drifts- og aktivitetstilskuddet lyses ut ved begynnelsen av året med søknadsfrist 1. juni, 

under forutsetning av at fylkestinget har bevilget slikt tilskudd til barne- og 

ungdomsorganisasjonene i Viken under budsjettbehandlingen. 

 

4.4.2 SØKNAD 

• søknad skal sendes inn på eget elektronisk søknadsskjema 

• søknadsskjemaet skal vedlegges dokumenter som nevnt i 4.2.2 og 4.3.2 

• VIKENBUR kan velge ikke å behandle søknader som er ufullstendige 

• søknader som kommer etter søknadsfristen, vil ikke bli behandlet 

• søkere som har sendt inn søknaden til rett tid, men hvor det viser seg at søknaden er 

mangelfull, kan bli gitt en tilleggsfrist for å gjennomføre rettinger/fremskaffe nødvendig 

dokumentasjon 



4.4.3 FORDELINGEN AV DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD 

4.4.3.1 DRIFTSTILSKUDD 

Driftstilskuddet utgjør 70% av det beløp fylkeskommunen stiller til disposisjon til 

barne- og ungdomsorganisasjonene i Viken, og består av en fast del og en variabel 

del på henholdsvis 25 % og 75 %.  

25 % av administrasjonsstøtten fordeles likt mellom alle organisasjoner som får 

innvilget støtte, som et grunnbeløp.  

Den variable delen beregnes etter antall medlemmer samt antall lokallag med minst 

5 medlemmer under 26 år per 31. desember i grunnlagsåret («driftspoeng»). Det er 

kun medlemmer som ikke har fylt 26 år det året det søkes om som kan tas med i 

beregningen. For lokallag som dekker flere kommuner enn Viken-kommuner, skal 

kun medlemmer med postadresse i Viken være tellende. De organisasjonene hvor 

mer enn 50 % av styret var under 26 år 31. desember i grunnlagsåret får 20 % bonus 

på grunnlag av driftspoengene.  

Som medlem regnes en person som frivillig og individuelt har meldt seg inn i 

organisasjonen, og bekrefter sitt medlemskap ved årlig innbetaling av kontingent. 

Det er kun tillatt å være støtteberettiget medlem i ett lokallag i organisasjonen av 

gangen. 

Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem og 

gjelde for maksimalt ett kalenderår. Denne satsen reguleres automatisk i takt med 

kontingentsatsene i regelverk for tilskuddsordninger gjennom Fordelingsutvalget. 

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.   

 

Antall medlemmer under 26 år           Antall poeng 

15 - 29 medlemmer        1 poeng 

30 - 99 medlemmer        2 poeng 

100 - 249 medlemmer        3 poeng 

250 - 499 medlemmer        4 poeng 

500 - 749 medlemmer        5 poeng 

750 - 999 medlemmer        6 poeng 

1000 - 1499 medlemmer       7 poeng 

Over 1500 medlemmer       8 poeng 

 

Antall lokallag             Antall poeng 

3 - 5 lokallag         1 poeng 

6 - 10 lokallag         2 poeng 

11 - 15 lokallag         3 poeng 

16 - 20 lokallag         4 poeng 

21 - 30 lokallag         5 poeng 

31 - 40 lokallag         6 poeng 

Over 41 lokallag        7 poeng 



4.4.3.2 AKTIVITETSTILSKUDD 

Aktivitetstilskuddet utgjør 30 % av det beløp fylkeskommunen stiller til disposisjon til 

barne- og ungdomsorganisasjonene i Viken, og beregnes på grunnlag av aktiviteten 

foregående år. En aktivitet er når medlemsorganisasjonen arrangerer en faglig 

aktivitet for sine medlemmer og andre deltagere i målgruppen. Kvalifiserte 

forelesere, instruktører eller godkjente ledere skal benyttes. Det gis ikke tilskudd til 

årsmøter eller styremøter.  

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 vurderes som søkers normalaktivitet blir ikke godkjent som kurs. For 

eksempel er ikke førstehjelpsaktivitet definert som tilskuddsberettiget kurs i Røde 

Kors. Arrangerer derimot en speiderkrets førstehjelpskurs kan dette være 

søkeberettiget. Når søkerorganisasjon alene er teknisk arrangør av et nasjonalt 

arrangement i Viken, kan den søke støtte på grunnlag av dette.  

Kursstøtte gis til kurs, seminarer og samlinger i regi av regionleddet. Søknaden skal 

inneholde kursbeskrivelse, detaljert kursprogram med tidsfastsetting og 

deltagerlister. Kursene må ha hatt minimum 8 deltakere fra Viken 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.  

Det gis tilskudd til følgende typer kurs og ledersamlinger:  

• kurs i ledelse (eksempler på dette er kursing av tillitsvalgte, tale- og 

debatteknikk, demokratikurs, organisasjonsutvikling, og kurs i forskjellige 

lederoppgaver i organisasjonen)  

• aktivitetskurs 

 

Poengskala kurs og ledersamlinger   

 Kurs i ledelse Aktivitetskurs 

A – 1 dag, minimum 3 timer undervisning 6 3 

B – 2 dager, minimum 8 timer undervisning 20 10 

C – minimum 2 dager, minimum 12 timer 
undervisning 

30 15 

 

Støtte gis til leirer, turer 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 2 dager 2-4 dager 5 dager og mer 

10 - 25 0 10 20 40 

26 - 50 0 15 30 60 



51 - 100 20 30 50 80 

101 - 250 40 60 80 100 

251 - 500 60 100 150 200 

501 - 1000 80 150 250 400 

Over 1000 100 200 300 500 
 

 

5. Kommentarer til reglementet 
Søker er pliktig å ta vare på dokumentasjon i forhold til søknaden i 5 år. 

VIKENBUR, fylkesrevisor og fylkeskommunen skal ha innsynsrett i medlemsorganisasjonens regnskap 

mv., og kan iverksette kontroll av om de oppgitte opplysningene er korrekte. 


