Notat om 4H i statsbudsjettet
I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å kutte det økonomiske og faglige samarbeidet
med 4H og andre landbruksorganisasjoner gjennom en avvikling av organisasjonsstøtta i kapittel
1138 posts 70. For 4H utgjør dette 7 171 000 kroner.
Historisk tett samarbeid
Det har vært et sterkt samarbeid mellom landbruksavdelingen og 4H i flere årtier, først gjennom
egne 4H-agronomer ansatt på fylkeslandbrukskontorene, deretter gjennom en egen, og betydelig
pott på statsbudsjettet. Gjennom samarbeidsavtalen har 4H hatt et konkret samfunnsoppdrag, der vi
blant annet jobber med rekruttering til utdanninger knyttet til naturbruk og lokale ressurser, og gi
barn og unge opplæring i entreprenørskap, organisasjonsarbeid og praktisk kunnskap i mat og
landbruk.
Fram til 2015 ble samarbeidsavtalen med Landbruks- og matdepartementet fornyet hvert tredje år.
Avtalen sikret langsiktighet og forutsigbarhet og bidro til at 4H kunne kanalisere innsatsen der den
virkelig betyr noe, i aktivitet for barn og unge. Regjeringens valg om ikke å videreføre avtalen har
medført økt administrasjon knyttet til søknader og rapportering hvert år, noe som går på bekostning
av 4H-klubbene og deres aktiviteter lokalt. I tillegg valgte Regjeringen å avvikle avtalen om
kontorhold i fylkene fom 1. juli 2016. Dette medførte en svekkelse av det faglige samarbeidet med
Fylkesmennenes landbruksavdeling og en stor nedbemanning i 4H med tap av 12 årsverk.
Statsbudsjettet 2017 lovet egen post til 4H
I statsbudsjettet 2017 lovet regjeringen at samarbeidet med 4H skulle videreføres gjennom en egen
post i statsbudsjettet 2018. Vi har pr nå ikke fått bekreftet eller avkreftet dette fra departementet
men slik vi leser statsbudsjettet har departementet brutt dette løftet.
«Landbruks- og matdepartementet har over fleire år hatt eit tett samarbeid med 4H Norge. 4Htilsette ved dei tidlegare fylkeslandbrukskontora var statleg tilsette før arbeidsgivaransvaret blei
overført frå staten til 4HNorge i 1993. 4H Norge står difor i ei særstilling blant dei organisasjonane
som får støtte over kap. 1138, post 70. For å sikre at dette samarbeidet kan vidareførast vil det frå
2018 bli oppretta ein eigen post under kap. 1138.»
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Regjeringen har som et av sine hovedmål at det skal være landbruk over hele landet. 4H mener at
mulighetene for å nå målene for regjeringen vil svekkes dramatisk ved å kutte det økonomiske og
faglige samarbeidet mellom landbruksforvaltningen og 4H.
Gjennom 4H får barn og unge opplæring i naturbruk, jord- og skogbruk og de bidrar til en positiv
bygdeutvikling. Kuttene vil i stor grad påvirke hvordan 4H sine fylkeskontor og sentralleddet vil kunne
følge opp klubbene og deres aktiviteter lokalt. For å kunne fortsette med vårt viktige arbeid er det
langsiktighet og forutsigbarhet, både økonomisk og organisatorisk, påkrevd.
Kuttet regjeringen legger opp til er nesten en fjerdedel av budsjettet vårt, så det er ingen tvil om at et
kutt vil ha dramatiske konsekvenser for drift og aktivitet i 4H sentralt og lokalt.
4H krever

•

Kapittel 1138 Støtte til organisasjoner tas tilbake i statsbudsjettet og støttenivået til
organisasjonene på til sammen 30 509 fra 2017-budsjettet blir uendret i 2018.

•

Departementet inngår treårig avtale med 4H Norge for å sikre langsiktig økonomisk
stabilitet og ivaretagelse av den historiske særstillinga 4H har.

For mer informasjon kontakt
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