Notat fra 4H Norge til næringskomiteen
I forslag til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å videreføre Landbruk- og matdepartementets
organisasjonsstøtte på samme nivå som stortinget vedtok i fjor. Samtidig varsles en gjennomgang av
dagens støtteordning. 4H Norge ønsker å takke for innstillingen, og samtidig understreke viktigheten
av å beholde dagens organisasjonsstøtte.
Rekruttering til naturbrukssektoren
I dag og i fremtiden trenger vi klare hoder og flinke hender innenfor grønn næringsvirksomhet, skogog jordbruk. De fleste rekrutteringsstrategier til naturbrukssektoren handler om å få ungdom til å velge
videregående opplæring. Det er også først og fremst innenfor skoleverket man jobber for å spre
entreprenørtankegang hos unge.
4H Norge mener vi må starte mye tidligere og gå bredere ut. Flere av organisasjonene som får støtte i
post 70 gjør jobben med å spre entusiasme for de grønne næringene for barn og unge. Men 4H mener
at også regjeringa i enda større grad bør styrke barne- og ungdomsorganisasjonene og de uformelle
læringsarenaer som et supplement.
4H mener at det burde være en besøksgård eller parsell/skolehage i alle landets kommuner slik at
engasjement, kunnskap og gode holdninger for sunn kost, naturbruk, dyrehelse og matkultur spres til
alle landets barn og unge, både i skoletiden og som fritidsaktiviteter.
4H sine krav:
•

Oppretter en støtteordning for kommuner som ønsker å etablere/støtte besøksgårder/skolehager
med mål om å få besøksgårder i alle landets kommuner.

Historisk bakgrunn for 4H sin støtte
Det har vært et sterkt samarbeid mellom landbruksavdelingen og 4H i flere årtier, der både ansatte og
kontorer har vært hjemla hos Fylkesmannen sitt landbrukskontor.
Gjennom samarbeidsavtalen vår har 4H hatt et konkret samfunnsoppdrag: Å jobbe med rekruttering til
utdanninger knyttet til naturbruk og lokale ressurser, og å gi barn og unge opplæring i
entreprenørskap, organisasjonsarbeid og praktisk kunnskap i mat og landbruk. Da vi mistet
fylkeskontorene hos fylkesmannen i 2016 måtte vi nedbemanne med 12 årsverk.

I statsbudsjettet for 2017 ble det lovet at samarbeidet med 4H skulle videreføres gjennom en egen
post i statsbudsjettet 2018. Posten er heller ikke i år med i statsbudsjettforslaget. Vi ber om at løftet
holdes, og at 4H får en treårig avtale for å sikre forutsigbar drift;

Landbruks- og matdepartementet har over fleire år hatt eit tett samarbeid med 4H Norge. 4H-tilsette
ved dei tidlegare fylkeslandbrukskontora var statleg tilsette før arbeidsgivar-ansvaret blei overført frå
staten til 4H Norge 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.
4H Norge sine krav
•

Støttenivået til organisasjonene på vel 30 millioner fra 2018-budsjettet forblir uendret i 2019.

•

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

•

4H Norge får egen post under kapittel 1138.

Gjennomgang av dagens støtteordning
4H Norge ønsker en gjennomgang av støtteordningen velkommen, og vil bidra konstruktivt til at dette
blir en god ordning som både tjener Stortinget og regjeringens mål og ivaretar organisasjonene. Målet
med ordningen må fortsatt være å skape engasjement og forståelse for norsk mat og landbruk over
hele landet, særlig blant barn og unge, og må gi mest mulig aktivitet for pengene.
4H mener at en forutsetning for alle organisasjoner er forutsigbarhet og langsiktighet i de økonomiske
bevilgningene. Det er viktig at endringene ikke medfører mer byråkrati for organisasjoner eller
departementet, og at pengene i størst mulig grad går til aktivitet og verdiskapning. Det vil si at
ordningen må fortsette som frie midler i form av organisasjonsstøtte, ikke som prosjektmidler. Vi
forventer at de berørte organisasjonene blir inkludert i gjennomgangen av støtteordningen.
4H sine krav:
•

Komiteen presiserer at organisasjonene må tas med på råd i revideringen av
organisasjonsstøtten og midlene gis som frie driftsmidler, ikke prosjektstøtte
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