Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?"

Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR)stiller seg positive til forhandlingsutvalgets flertallsmodell
for sammenslåing av Agderfylkene, men vi håper at det i det videre arbeidet også vil legges vekt på
frivillighetens betydning i utviklingen av en sterk region. Vi savner dette i rapporten som ligger til
grunn for høringen og vil i dette innspillet både påpeke viktigheten av frivilligheten for å nå
regionenes mål, samt komme med en konkret oppfordring om et felles barne- og ungdomsråd for
Agderfylkene. Om endelig resultat av regionreformen skulle innebære sammenslåing med andre –
eller flere – fylker, er vi også åpne for å utvide tankene våre i tråd med dette. Se vedlagt notat med
bakgrunnsopplysninger.

Frivillighet – bidrar til bedre levekår og styrket demokrati
Frivillige organisasjoner er en viktig arena for sosial integrering. Frivillige organisasjoner tilbyr
møteplasser der samvær, deltakelse og mestring, på tvers av sosiale ulikheter og identitet, bidrar til å
skape tillit og sosiale nettverk – viktige forutsetninger for bedre levekår og et sterkt demokrati.
En styrking av frivilligheten vil med andre ord bidra til å nå både overordnede og underordna
målsettinger med en ny region Agder:
"..Det overordnede målet med en ny region Agder må være å understøtte regionplanens hovedmål om å utvikle en sterk og samlet landsdel
som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene..
..Andre viktige målsettinger med en ny region Agder er å..
..Bidra til bedre levekår, bl.a. gjennom mestring, deltagelse, inkludering og likestilling, tilgang til kompetent arbeidskraft og styrket
samhandling på folkehelseområdet..
..Forsterke demokratiet på regionalt nivå gjennom økt dialog, deltagelse og interesse.."

Oppfordring fra Vest-Agder barne- og ungdomsråd: Felles barne- og ungdomsråd?
Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene i Vest-Agder. Vi dekker nærmere 40 organisasjoner, noe som utgjør over
35 000 barn og ungdom. Formålet til VABUR er å være en ressurs for sine medlemsorganisasjoner og
et talerør inn til offentlige myndigheter. I tillegg til å jobbe for medlemmene våre, jobber vi også for
å skape aktivitet blant barn og unge i Vest-Agder generelt. VABUR forvalter også Vest-Agder
fylkeskommunes tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene i fylket. Tilskudd gis både til
prosjekter for barn og unge og drift av organisasjonene.

Det har eksistert tilsvarende råd i Aust-Agder frem til og med 2010, men rådet ble lagt ned i
forbindelse med at tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene ble slått sammen med andre
tilskuddsordninger på kulturfeltet. Innenfor denne ordningen er det kun mulig å søke om
prosjektbasert støtte.
VABUR har 19 av 38 medlemsorganisasjoner som også dekker Aust-Agder, og flere organisasjoner er i
sammenslåingsprosesser der regionleddet utvides. Flere av disse har etterlyst behov for et råd i AustAgder, med samme muligheter for tilskudd til drift som i Vest-Agder. En ser også at et engasjert
barne- og ungdomsråd, som samarbeider godt med fylkeskommunen, vil kunne stimulere til økt
aktivitet for barn og unge i fylket.
VABURs årsmøte for 2014 vedtok derfor å jobbe for et felles barne- og ungdomsråd for begge
fylkene. Vi ser at fylkesgrenser ikke er relevante for organisasjonslivet og ungdomsaktiviteter, og vi
tror videre at et forsterket barne- og ungdomsråd vil kunne bidra til ØKT aktivitet og BEDRE
organisasjoner. Vi mener videre at den viktigste forutsetningen for et aktivt organisasjonsliv er midler
til drift. Trygge rammer gir gode kjerneaktiviteter og åpner for ressurskrevende prosjekter og tiltak.
VABUR håper derfor at en i arbeidet med regionreformen også vil se på muligheten for et regionalt
barne- og ungdomsråd. Hvordan dette skal organiseres og administrerers er noe vi selvfølgelig har
tanker om – men vi er også åpne for å diskutere andre alternativer, basert på en målsetning om gode
rammevilkår for frivilligheten og barn og unge i Agder, mål som også speiles i Regionplan Agder 2020.

Visjon for Agder barne- og ungdomsråd
Vi ser for oss at VABUR som det er i dag utvides til å gjelde hele Agder. Vedtektene, retningslinjer for
tilskudd og budsjett endres i tråd med dette – og en går aktivt ut for å få inn barne- og
ungdomsorganisasjonene med fylkeslag (eller annen struktur som sikrer tilhørighet) i Aust-Agder. Vi
er klare for endringen NÅ, derfor er visjonen videre basert på situasjonen som den er i dag.
For å kunne serve begge fylkene er det nødvendig å øke stillingsressurs til daglig leder til 100 %. Delt
kontorplass er mulig, hvis det er ønskelig og lar seg praktisk gjennomføre – men dette bør en se i
sammenheng med regionreformen for øvrig og eventuell plassering av administrasjonen her. Det er
ønskelig å fortsette med ordningen der fylkeskommunen har arbeidsgiveransvar for daglig leder,
mens det er styret som er premissleverandør.
Realisering av denne visjonen forutsetter at Aust-Agder fylkeskommune bidrar på lik linje som VestAgder fylkeskommune, med årlig tilskudd etter fordelingsnøkkelen 60/40. For 2015 fikk VABUR et
tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune på kr. 961 000,-. Sett i forhold til dette ville da Aust-Agders
bidrag vært på kr. 641 000,-. En må ha i mente at administrative ressurser som i dag brukes på
organisasjonene i Aust-Agder kan frigjøres med en slik modell.
Et felles barne- og ungdomsråd ville også kunne sette av MER prosentvis til
medlemsorganisasjonene, da utgifter til drift, styrearbeid og egne prosjekter ikke nødvendigvis vil
øke. En ser for seg at minst 60 % av totale inntekter vil gå direkte til medlemsorganisasjonene og
barn og unge generelt.

Oppfordring til en ny Region Agder
Om fylkeskommunene ønsker å se nærmere på denne muligheten, er VABUR klare:
Vi vil være en ressurs for ungt engasjement i hele Agder, som paraply for de frivillige organisasjonene
og barn- og unge generelt OG som samarbeidspart for fylkenes administrasjon og politikere i barneog ungdomsspørsmål og satsninger.
Vi ser muligheten for å komme et godt steg nærmere målene for en ny Region Agder her – gjør
dere?
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Om Vest-Agder barne- og ungdomsråd
Generelt
VABUR forvalter Vest-Agder fylkeskommunes tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene i fylket.
Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder godkjenner retningslinjer for tilskuddsordningene og holdes
informert om årlig fordeling.
VABUR består av et styre med ni medlemmer valgt av medlemsorganisasjonene og ett medlem valgt fra
Ungdommens fylkesutvalg. Årsmøtet er organisasjonens øverste organ. Det er ansatt daglig leder i 60 % stilling.
Vest-Agder fylkeskommune har arbeidsgiveransvar for daglig leder, mens det er styret og årsmøtet som er
premissleverandør for arbeidsoppgaver og stillingsstørrelse.
Tilskudd 2014 / 2015
2014:
Av kostnadene i 2014 var 53 % tilskudd til medlemsorganisasjonene og barn og unge, mens de resterende 47 %
gikk til administrasjon, styrearbeid og egne prosjekter. Av inntektene var 92 % fylkeskommunale kulturmidler til
barne og unge, de resterende 8 % er andre tilskudd og refusjoner (inkludert tilskudd fra
momskompensasjonsordningen).
•
•
•
•

Driftsmidler (medlemsorganisasjonene, fylkesledd): kr. 490 000,Kreative tiltak (medlemsorganisasjoner, fylkesledd og lokallag): kr. 22 380,Generelle tilskudd til barn og unge i fylket: kr. 30 000,Sum: kr. 542 380,-

2015:
Av kostnadene i 2015 var 55 % tilskudd til medlemsorganisasjonene og barn og unge, mens de resterende 45 %
gikk til administrasjon, styrearbeid og egne prosjekter. Av inntektene var 94 % fylkeskommunale kulturmidler til
barne og unge, de resterende 6 % er andre tilskudd og refusjoner (inkludert tilskudd fra
momskompensasjonsordningen).
•
•
•
•

Driftsmidler (medlemsorganisasjonene, fylkesledd): kr. 550 000,Kreative tiltak (medlemsorganisasjoner, fylkesledd og lokallag): kr. 40 474,Generelle tilskudd til barn og unge i fylket: kr. 49 000,Sum: kr. 639 474,-

Medlemmer som også dekker Aust-Agder
19 av 38 medlemsorganisasjoner dekker også Aust-Agder. Når vi fordeler driftsmidler avkorter vi tilskudd til
disse etter en nøkkel på 60/40 (Vest-Agder/Aust-Agder) eller mer hvis organisasjonen dekker FLERE fylker.
1.
2.

Speiderorganisasjoner
Agder Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere
Sørlandets Krets av Norges Speiderforbund

3.
4.

Livssynsorganisasjoner
Acta Agder, Barn og Unge i Normisjon
Agder Krets av Norges KFUK-KFUM

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Agder og Telemark Bispedømmeråd, Ungdomsrådet
Indremisjonsforbundet - IMF Sør
KRIK Agder
NMS U Sør
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, LAGET, Region Sør
NLM Ung, Norsk Luthersk Misjonssamband Sør
Ny Generasjon Sør
Samfunnspolitiske organisasjoner
12. Agder FPU (delt i underlag, slik at det er Vest-Agder FPU som er medlem hos VABUR)
Kultur- og fritidsorganisasjoner
13. Agder Skyttersamlag
14. Hyperion Sør, Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
15. Agder Parkour
16.
17.
18.
19.

Andre organisasjoner
SMSO Agder
Skeiv Ungdom Sør
Hjertelyst Agder
Epilepsiforeningen i Agder

Status Aust-Agder
Historikk
Det har vært et barne- og ungdomsråd i Aust-Agder, men styret vedtok selv å legge det ned, i 2013. AABUR
hadde en daglig leder inntil ca. 2007-2008. Da han gikk over i ny stilling i annen kommune, ble Aust-Agder
bibliotek og kulturformidling satt til å saksbehandle fylkeskommunens tilskuddsmidler for barne- og
ungdomsorganisasjoner i Aust-Agder. I følge organisasjonene var det ikke behov for råd når ikke lengre hadde
ansvar for fordeling av midler.
I perioden frem til AABUR ble lagt ned tilbød Aust-Agder fylkeskommune råd og veiledning som var tilpasset
barne- og ungdomsorganisasjonene og AABUR hadde en egen kontaktperson. Denne hadde kontakt med
styret, spredde diverse informasjon og tilbød annen assistanse. Fylkeskommunen arrangerte og avholdt kurs
for målgruppen, og en hadde egen kontaktside for AABUR på nettstedet til Aust-Agder bibliotek og
kulturformidling.
For noen år tilbake, ble det bestemt at de ulike ordningene fylkeskommunen hadde for tilskuddsmidler til
kulturformål skulle slås sammen til en ordning. Selv om fylkeskommunen endret retningslinjer for
kulturmidlene slik at tidligere driftsstøtte for AABURs medlemsorganisasjoner falt bort, opprettholdt en
tilbudet om veiledning til medlemsorganisasjonene.
Status
Det gis ikke tilskudd til drift av organisasjoner, men organisasjonene (og andre) kan søke om prosjektbasert
støtte. Under punkt 4 i retningslinjene står det imidlertid: ”Et mindre beløp (10 %) vil holdes tilbake i
tildelingen, og forbeholdes nyetablerte tiltak av [en] viss størrelse med målgruppe barn og unge. Disse midlene
har ikke en fast søknadsfrist, og søknader vil bli behandlet fortløpende.”
Tilskudd 2013/2014
I 2013 ble kr. 1 140 000,- delt ut via ordningen Tilskudd til kulturformål i Aust-Agder fylkeskommune.
Tilsvarende ble det i 2014 delt ut kr. 1 145 000,-. Ut ifra offentlige tildelinger, hvor de nevnte 10 % kanskje ikke
inngår, ser vi ingen barne- og ungdomsorganisasjoner.

