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Sakspapirnummer 1 
 
Saksordfører: PAN  
Sak: Revidering av Goodwill-ordningen 

 

Informasjonssak 

 
 
 
Orientering: 
 

På første hovedstyremøte ble det opprettet en arbeidsgruppe med formål om å gå igjennom 

dagens reglement og anbefale eventuelle endringer. Gruppen består av Karl Petter Rygh, 

Tomas Engebretsen og saksordfører. Arbeidet har bestått i å samle informasjon fra 

tillitsvalgte i organisasjonen og representanter fra ANSA-kontoret for å identifisere elementer 

som eventuelt bør forandres, og på bakgrunn av det kom arbeidsgruppen med forslag til 

forandringer. 

 

Goodwill-ordningen er en underskuddsgaranti og et velferdstilbud, og således ikke noen 

medlemmer eller tillitsvalgte har krav på til majoriteten av sine arrangementer. Intensjonen 

bak fondet har fremfor alt vært å sikre støtte til små eller nyoppstartede land og arrangementer 

i land eller byer som ikke mottar Frifond- eller driftsstøtte. Arbeidsgruppen ønsker fra 

kontoret at det blir en større åpenhet om hvordan Goodwill-midler blir fordelt og hvorfor 

midler blir fordelt slik. Videre bes landsledere og alle tillitsvalgte om å sette seg inn i 

Goodwill-reglementet og dets formål. 
 
 

Refleksjon: 

 

• Sosiale arrangementer bør ikke tildeles høyere støtte enn for faglige arrangementer.  

• Underkategoriene til sosiale arrangementer gir praktiske ulemper knyttet til både 

søknader og utdeling av støtte og derfor ønskes det underkategoriene fjernes for å 

forenkle søknadsprosessen. Det er nemlig flere faktorer enn bare deltakerantall som 

spiller inn på hvor mye støtte som bør bli innvilget.  

• Det er også fremmet argumenter om hvorvidt kategorien internasjonale arrangementer 

skal fjernes eller ikke.  

o På én side kan internasjonale arrangementer gi insentiv til dyre internasjonale 

arrangementer som ikke alle medlemmer har økonomi til å delta på og 

samtidig er denne kategorien allerede dekket av de andre kategoriene i 

Goodwill-reglementet. Den gir også grunnlag for et definisjonsspørsmål 

relatert til hvilke arrangementer som går under denne kategorien. 

o På en annen side handler det om å ivareta tradisjoner som har pågått i ANSA i 

mange år og fostre samarbeid mellom landene, i tillegg til at den muliggjør 

dyrere arrangementer som de fleste land ikke har råd til å arrangere.  

• Arbeidsgruppen ønsket ikke å fremme et vedtaksforslag for “veldig store 

arrangementer” da dette ikke tjener goodwills formål og ville kun vært en ytterligere 

utgift, som bare ville vært tilgjengelig for enkelte land.  

• Arbeidsgruppen er kjent med at underskuddskravet kan bli misbrukt. Likevel mener 

arbeidsgruppen at dette er i en mindre grad og det ville være praktisk umulig å 

kontrollere misbruket.  
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o Arbeidsgruppen mener underskuddet i en goodwill-søknad skal begrunnes. 

Manglende eller en svak begrunnelse vil gi saksbehandler mulighet til å ikke 

innvilge søknaden og dermed hindre noe av den nevnte misbruken av 

ordningen. 
 
 
 

Arbeidsgruppen la frem følgende endringsforslag på Hovedstyremøte#4: 
 

• Fjerne underkategorier til sosiale arrangementer og gi denne kategorien en maksgrense 

på 20 000 NOK.  

• Kategorien internasjonale arrangementer fjernes.  

• Kategorien internasjonale arrangementer beholdes og reglementet spesifiseres. 

• Rekrutteringsarrangementer får en maksgrense på 7000 NOK. 

• Korte ned fristen for innlevering av regnskap etter endt arrangement til én måned.  

• Støtten innvilges i en sum per deltakende medlem.  

• Fjerne maksgrensen på 350 NOK per deltakende medlem. 

• Bedre spesifisering av reglementet. 

 

 

Alle endringsforslag, bortsett fra punkt to ble vedtatt. 

 

 

Dette sakspapiret er kun en kort oppsummering. For mer gjennomgående sakspapirer, 

vennligst se sakspapir, referat og relevant vedlegg fra HS#1,2,3 og 4. 

 

Arbeidsgruppen ønsker kun å informere generalforsamling om revideringen og tar imot 

eventuelle konkrete spørsmål. Saken er allerede vedtatt og mulig misnøye med de enkelte 

punkter bør rettes mot Hovedstyret før og ikke under generalforsamlingen, det er ikke mye tid 

eller rom for diskusjon på GF. 
 


