Oslo, 23. oktober 2017

Utenriks- og forsvarskomite
Sendt per epost til: utenriks-forsvar@stortinget.no
Budsjettinnspill fra PWYP Norge vedr. Prop. 1S (2017 – 2018)
PWYP Norge, den norske delen av et globalt nettverk som består av rundt 800 organisasjoner fra
70 land, takker for anledning til å delta i årets budsjetthøring og har innspill når det gjelder:
Kap 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling, post 70 Sivilt samfunn (informasjonsstøtten).
Med følgende presenterer vi anmodningene våre og begrunnelse.
Vi er glade for at Stortingets utenriks- og forsvarskomite i forrige stortingsperiode sikret en
videreføring av informasjonsstøtten med gode og tverrpolitisk forankrede føringer for støtten.
Selv om budsjettproposisjonen for 2018 angir en noe annen ordlyd, forutsetter vi at støtten
videreføres i tråd med Stortingets føringer, senest i Innst. 7 S (2016–2017):
«Formålet med bevilgningen skal være å bidra til å fremme demokratisk deltakelse, kritisk
debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer.»
For å unngå usikkerhet og misforståelser, bl.a. i forbindelse med Norads videre arbeid med å
forenkle forvaltingen av støtteordningen, vil vi be komiteen gjenta dette formålet.
Vi vil anmode om at komiteen, i sine merknader til budsjettet for 2018 fastholder
formålet med informasjonsstøtten.
Til regjeringens forslag i fjor om å innføre 10% egenandel forutsatte komiteen, i Innst. 7 S
(2016–2017), ”at Stortinget på egnet måte forelegges en konsekvensvurdering av forslaget før
Stortinget tar endelig stilling til dette”. I det foreliggende budsjettet kunngjør regjeringen at det
innføres egenandel på 10% fra og med 2018.
Vi kan ikke se at Stortinget er forelagt noen slik konsekvensvurdering, selv om det er gitt en
henvisning til en konsekvensvurdering gjennomført av Norad, som oppgir at ”to av tre
organisasjoner uttrykte uten videre at de vil være i stand til å imøtekomme et krav om slik
egenandel”. At en egenandel er mulig for 2 av 3 organisasjoner innebærer imidlertid ikke at det
er hensiktsmessig.
Regjeringens forslag om innføring av en egenandel på 10% fra og med 2018, begrunnet i et ønske
om folkelig forankring og organisasjonsmessig autonomi. Isolert sett er dette noe vi har forståelse
for, men forslaget lite relevant og hensiktsmessig for informasjonsstøtteordningen. Innføring av
egenandel særlig vil ramme de organisasjonene som trenger støtten mest. Det vil slå kraftig ut for
organisasjonenes målsettinger, økonomiske bærekraft og resultater og vil svekke nettopp den type
opplysnings- og dialogarbeid ordningen er ment å fremme og resultatene av støtteordningen. For
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små organisasjoner er det sannsynlig at kravet vil bety, om ikke en umiddelbar død, så en snarlig
død. Vi kan derfor ikke se at dette forslaget vil ha den tilsiktede effekten.
Det fremgår i utlysningen for informasjonsstøtte i 2018 at det ikke ble stilt krav om egenandel
for 2018, mens regjeringens forslag til endring kommer etter søknadsfristen for utlysningen,
som var 1. oktober.
Vi vil anmode om at komiteen, i sine merknader til budsjettet for 2018 avviser
regjeringens forslag om å innføre 10% egenandel fra og med 2018.
Stortingets bevilgninger til informasjonsstøtten (unntatt FN-Sambandet) har siden 2011 ligget
fast på om lag 60 millioner kroner, uten å ha blitt justert i henhold til konsumprisindeksen.
Størstedelen av Norads bevilgning er nå bundet opp gjennom 3-årige avtaler og en økning er
derfor nødvendig dersom det skal være mulig for ytterligere mottakere å søke om midler. Her vil
vi påpeke at Norad har redusert antall avtaler fra 73 avtaler i 2015 til kun 37 avtaler i 2017 – en
halvering på to år. Vi er bekymret for at regjeringens fokus på reduksjon av avtaler kan ha
bidratt til å begrense et godt mangfold av ytringer, politisk orientering og tematikk, i strid med
ordningens formål. For å kunne styrke mangfoldet ved åpne for ytterligere mottakere mener vi
derfor bevilgningen for 2018 bør økes fra 60 til 80 millioner kroner.
I budsjettet for 2018 framgår det ikke hvor mye som skal settes av til opplysningsarbeid
(informasjonsstøtten) og denne praksisen skaper ekstra usikkerhet og uforutsigbarhet for
organisasjonene, samtidig som dette undergraver støttens forankring i Stortinget. Ordningen er
viktig som bidrag til å fremme sivilsamfunnets engasjement på det utviklingspolitiske området
innenfor vårt demokrati. Vi mener derfor det er et særlig behov for at denne spesielle
støtteordningens innretting er forankret i et bredt politisk flertall på Stortinget som kan
ordningens bredde og formål og at den ikke reduseres til et politisk redskap for den til enhver
tid sittende regjerings politikk.
Vi vil anmode om at komiteen, i sine merknader til budsjettet for 2018 fastsetter et beløp
som bevilges til informasjonsstøtten og øker dette fra 60 til 80 millioner kroner.
Vi tilslutter oss for øvrig RORGs innspill.
Med vennlig hilsen,

Mona Thowsen,
gen. sekr.,
PWYP Norge
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