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Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til ” Høring av 

forslag til forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- 

og likestillingsområdet”. 
 

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en frivillig kjønnsnøytral medlemsorganisasjon som siden 

starten i 1985 har arbeidet for å trygge familieforholdene for barn med to hjem. F2Fs fokus er 

å sikre at barn opprettholder regelmessig og god hverdagskontakt med begge foreldre, også 

om foreldrene ikke (lenger) lever sammen.  

 

F2F har hovedfokus på normale, omsorgsdyktige foreldre, som er det store flertallet av 

foreldre som skiller lag. Vi mener at barna er best tjent med at foreldrene er likeverdige 

foreldre som er delaktige i barnas hverdag, enten foreldrene bor sammen eller ikke.  

 

 

Familiebegrepet 

 

I høringsnotatet omtales frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet. 

 

F2F jobber primært for barn som har sin nærmeste familie i to hushold fordi deres foreldre 

ikke bor sammen. Like fullt er mor og far og eventuelle søsken barnas nærmeste familie.  

 

Et familiebegrep som også inkluderer familier som er reorganisert til to hjem stemmer over 

ens med familiebegrepet som er benyttet så vel i Den europeiske menneskerettskonvensjonen 

som i FNs barnekonvensjon.   
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Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til ” Høring av forslag til forskrift om tilskudd til frivillige 

organisasjoner på familie- og likestillingsområdet”. 

  

 Side 2/3 

Bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider 

med familie- og likestillingspolitikk i Norge. 

 

I høringsnotatet understrekes det at målsettingen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape 

høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og 

likestillingspolitikk i Norge.  

 

F2F støtter denne målsettingen. 

 

 

§1. Mål 

 

I definisjonen av likestilling i høringsnotatet presiseres det at likestilling i denne forskriften 

betyr likestilling mellom kjønnene, i tråd med formålet i likestillings- og 

diskrimineringsloven. 

Norge har ikke en kjønnsnøytral likestillingslov. Likestillings- og diskrimineringslovens §1 

presiserer at lovens formål blant annet tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters 

stilling. Basert på F2Fs kollektive erfaring er det neppe grunnlag for å si at kvinner generelt 

diskrimineres innad i familien i Norge. 

F2F mener at med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. 

 

§2. Kriterier for måloppnåelse 

 

F2F er enig i de listede kriterier for måloppnåelse og har ingen kommentarer ut over dette. 

 

 

§4. Hvem kan søke 

 

F2F er enig i at driftstilskuddet må innrettes på en måte som gjør at ikke de største 

organisasjonene ”stikker av med” hele potten. Vi synes den foreslåtte modellen virker 

fornuftig. 

 

 

§8. Rapportering og regnskap 

 

Det står i høringsnotatet at mottakere av driftstilskudd skal sende inn spesifisert årsregnskap 

med revisjonsberetning fra statsuautorisert revisor. Slik vi forstår det vil dette gjelde 

uavhengig av størrelsen på innvilget driftsstøtte. Dette er en innstramming fra dagens praksis 

hvor det ved driftstilskudd under 200 000 kroner ikke er krav om ekstern revisjon, men at det 

er gjennomført en revisjon etter retningslinjer fastsatt av Bufdir. Erfaringsmessig vil det koste 

20 000 – 30 000 kroner å innhente en revisjonsberetning fra en statsautorisert revisor selv på 
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er regnskap av relativt beskjedent omfang. F2F spør derfor om det er fornuftig å kreve 

revisjon fra en statsautorisert revisor på driftsstøtte under 200 000 kroner.  

 

Vi merker oss også at det er foreslått i høringsnotatet at dersom virksomheten mottar 200 000 

kroner eller mer i prosjekttilskudd, må regnskapet være attestert av en statsautorisert revisor. 

Videre står det at dersom samlet tilskudd er lavere enn 200 000 kroner kan regnskapet 

kontrolleres av en person som ikke er statsautorisert revisor.  

 

Det synes som kravene til ekstern revisjon for driftstilskudd og for prosjekttilskudd er dårlig 

harmonisert i høringsnotatet. Vi lurer på om dette er med hensikt eller om det skyldes en 

inkurie.  

 

F2F mener det også er fornuftig å lette på kravet til bruk av statsautorisert revisor hvis mottatt 

årlig driftsstøtte er mindre enn for eksempel 200 000 kroner. 
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