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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering - § 13 

 

1.1 ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) 

Espen Andreas Hasle erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2013. 

 

ACTA får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

1.2 AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) 

 

Vedtak: AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2013. 

 

AFS får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). AFS får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 
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1.3 Aktivitetsklubben (AK) 

 

Vedtak: Aktivitetsklubben (AK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2013. 

 

AK får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at det ikke går klart frem av årsregnskapet for 

2011 hvor mye AK fikk i tilskudd fra FUV i 2011, jf. forskriftens § 30 andre 

ledd bokstav a). I regnskapet finnes det en samlepost som heter ”Offentlig 

tilskudd”, men ingen noter knyttet til denne posten som viser tilskuddet fra FUV. 

Vi ber om at dette gjøres fra og med årsregnskapet for 2012. 

 

1.4 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) 

 

Vedtak: Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2013. 

 

APTK får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

1.5 bandOrg (BO) 

 

Vedtak: bandOrg (BO) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

BO får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). BO får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

BO tas ut i utvidet kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.6 Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG) 

 

Vedtak: Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

BURG får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i 

sentralstyret da det ikke er minst 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 

27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). BURG 

får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet 

siden andelen tellende medlemmer er under 50 %, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstavene c) og d). 

 

1.7 CISV Norge Internasjonale barneleire (CISV) 

 

Vedtak: CISV Norge Internasjonale Barneleire (CISV) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2013. 
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CISV får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). CISV får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

1.8 Dysleksi Norge (DiN) 

 

Vedtak:  Dysleksi Norge (DIN) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

DIN får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

da det ikke er minst 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). DIN får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet da det ikke 

er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstavene c) og d). 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at tilskudd gitt til nasjonal og internasjonal 

grunnstøtte skal brukes til barne- og ungdomsarbeid i organisasjonen, jf. 

forskriftens § 34. Det er ikke anledning til å bruke midlene til f.eks. nedskriving 

av tidligere gjeld. FUV har merket seg DINs økonomiske situasjon, og ber 

derfor om at årsregnskapet for 2012 sendes utvalget så snart det er ferdigstilt og 

revisorgodkjent. Vi ber også om at budsjettet for 2013 sendes utvalget innen 1. 

april 2013. 

 

1.9 Den Norske Turistforening (DNT) 

 

Vedtak: Den Norske Turistforening (DNT) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

DNT får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). DNT får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da det 

ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav b). DNT får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet da det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.10 Europeisk Ungdom (EU) 

 

Vedtak: Europeisk Ungdom (EU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2013. 

 

EU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

EU tas ut til ordinær kontroll på særskilt vilkår. 

 

1.11 Frikirkens barn og unge (FRIBU) 

 

Vedtak: Frikirkens barn og unge (FRIBU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 
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FRIBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

1.12 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling (ImF-UNG) 

 

Vedtak: Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling (IMF-UNG) gis tilskudd 

etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

IMF-UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

IMF-UNG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.13 Korpsnett Norge (KNN) 

 

Vedtak: Korpsnett Norge (KNN) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2013. 

 

KNN får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). KNN får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da det 

ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav b). KNN får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet da det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.14 Miljøagentene (MA) 

Stian Seland erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: Miljøagentene (MA) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

MA får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). MA får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

1.15 MakeMusic (MM) 

 

Vedtak: MakeMusic (MM) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

MM får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

MM tas ut i utvidet kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.16 Norges Bygdeungdomslag (NBU) 

 

Vedtak: Norges Bygdeungdomslag (NBU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 
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NBU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b) – 

d). NBU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er minst 

40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

NBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.16 Det Norske Misjonsselskapets barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U) 

 

Vedtak: Det Norske Misjonsselskapets barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U) gis 

tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

NMS-U får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

NMS-U tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.17 Norges Røde Kors (NRX) 

 

Vedtak: Norges Røde Kors (NRX) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2013. 

 

NRX får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). NRX får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstav b). NRX får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer 

i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.18 Redningsselskapet (NSSR) 

Anne Kristiansen erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: Redningsselskapet (NSSR) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2013. 

 

NSSR får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i 

styret da det ikke er minst 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NSSR får 

heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet da det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.19 Norges Ungdomslag (NU) 

 

Vedtak: Noregs Ungdomslag (NU) får tilskot etter føresegna § 13 for tilskotsåret 2013. 

 

NU får bonuspoeng for jamstelling i styret, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstav 

a). NU får ikkje bonuspoeng for delen av unge i styret då det ikkje er meir enn 

50 % under 27 år i styret, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstav b). NU får heller 

ikkje bonuspoeng for delen av teljande medlemar og sjølvstende då delen av 
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teljande medlemar er under 50 %, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstavane c) og 

d). 

 

1.20 Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) 

 

Vedtak: Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

NAAF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). NAAF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstav b). NAAF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet da det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i 

organisasjonen, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.21 Misjonsforbundet UNG 

 

Vedtak: Misjonsforbundet UNG (UNG) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskudds-

året 2013. 

 

UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at det heller ikke for årsregnskapet for 2011 går 

klart frem hvor mye tilskudd organisasjonen fikk fra FUV, jf. forskriftens § 30 

andre ledd bokstav a). I regnskapet finnes det en post som heter ”Offentlige 

tilskudd o.l.”, men det går ikke frem hvor mye av tilskuddet som kommer fra 

FUV. Utvalget ga UNG beskjed i tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 2012 at dette 

måtte rettes på fra og med årsregnskapet for 2011. Utvalget ber derfor om en 

attest fra organisasjonens revisor innen 1. mars 2013 om at tilskuddet for 2011 er 

mottatt og bokført. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom 

liknende avvik fremkommer i fremtiden. 

 

1.23 Ung Kirkesang (UKS) 

 

Vedtak: Ung Kirkesang (UKS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

UKS får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering - § 14 I  

 

2.1 Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) 

 

Vedtak: Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2013. 

 

HLFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstav b). HLFU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse siden det 

ikke er minst 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 
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bokstav a). HLFU får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer 

og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

2.2 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) 

 

Vedtak: Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 andre ledd for tilskuddsåret 2013. 

 

LNTs tilskudd settes skjønnsmessig til kr. 246 366,-, jf. forskriftens § 14 andre 

ledd siste punktum. 

 

2.3 Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (NORILCO) 

 

Vedtak: Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (NORILCO) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2013. 

 

NORILCO får bonuspoeng for kjønnsbalanse, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). NORILCO får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon da det 

ikke var flere enn 50 % under 27 i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav 

b). NORILCO får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller 

selvstendighet da det ikke er minst 50 % tellende medlemmer, jf. forskriftens 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering - 

etableringstilskudd  

 

3.1 Blå Kors Norge (BKN) 

 

Vedtak: Blå Kors Norge (BKN) gis etableringstilskudd etter forskriftens § 17 for 

tilskuddsåret 2013.  

 

BKNs årsregnskap viser ikke tilskuddet gitt av Fordelingsutvalget i 2011, jf. 

forskriftens § 30 andre ledd bokstav a). Regnskapet har en samlepost som heter 

«statlige tilskudd/refusjoner», men ingen noter knyttet til denne. I det spesifiserte 

årsregnskapet for barne- og ungdomsarbeidet heter tilskuddet fra Fordelings-

utvalget i tillegg «Rusmiddeldir, driftstilskudd». BKN må sørge for at FUVs 

tilskudd spesifiseres i årsregnskapet eller notene til denne fra og med års-

regnskapet 2012.  

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at BKN fra og med tilskuddsåret 2014 må ha en 

egen årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet, jf. forskriftens § 13 j).  

 

FUV gjør oppmerksom på at BKN kan få etableringstilskudd i maksimum tre år. 

For BKN betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med 

tilskuddsåret 2013. BKN må derfor oppfylle alle forskriftens krav i henhold til 

§ 13 senest i grunnlagsåret 2012 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte 

i tilskuddsåret 2014. 
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3.2 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF_Norge) 

 

Vedtak: Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet (DVFF) gis etableringstilskudd etter 

forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2013.  

 

FUV gjør oppmerksom på at DVFF kan få etableringstilskudd i maksimum tre 

år. For DVFF betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med 

tilskuddsåret 2013. DVFF må derfor oppfylle alle forskriftens krav i henhold til 

§§ 13 eller 14 senest i grunnlagsåret 2012 for å kunne regne med å få ordinær 

grunnstøtte i tilskuddsåret 2014.  

 

Fordelingsutvalget vil presisere at alle opplysningene på årsrapportene fra 

lokallagene skal være per 31. desember i grunnlagsåret. 

 

3.3 Norsk Kaninavlsforbund (NKF) 

NKF har søkt om uttrappingstilskudd for tilskuddsåret 2013. 

 

Vedtak: Norsk Kaninavlsforbund (NKF) sin søknad om uttrappingstilskudd for 

tilskuddsåret 2013 avslås på grunn av at 1) organisasjonen ikke tilfredsstiller 

kravene til å motta uttrappingstilskudd, jf. forskriftens § 19, 2) søknaden ikke er 

signert av to personer, jf. forskriftens § 30 fjerde ledd, og 3) særattestasjonen 

ikke er fylt ut og undertegnet av revisor, jf. forskriftens § 30 andre ledd bokstav 

c). 

 

NKF har søkt om uttrappingstilskudd for tilskuddsåret 2013. Dette kan kun gis 

til organisasjoner som har mottatt nasjonal grunnstøtte etter forskriftens §§ 13 

eller 14 i de tre foregående årene, jf. forskriftens § 19. NKF har ikke tidligere 

mottatt tilskudd gjennom denne ordningen og tilfreds-stiller derfor ikke dette 

kravet. 

 

Organisasjonens søknad er i tillegg kun undertegnet av én person, mens 

forskriftens § 30 fjerde ledd krever at den skal signeres av to personer. I tillegg 

har daglig leder selv fylt ut og signert sær-attestasjon som skal fylles ut og 

signeres av statsautorisert eller registrert revisor, jf. § 30 andre ledd bokstav c). 

 

NKF kunne imidlertid ha søkt om etableringstilskudd, jf. forskriftens § 17.  

 

I forskriftens § 30 siste ledd heter det at:  

 

«Dersom søknader eller vedlegg ikke er fullstendige, kan 

Fordelingsutvalget sette en rimelig frist for retting.  Pålegget gis skriftlig 

sammen med en orientering om at dersom tilfredsstillende retting ikke 

skjer innen fristen, kan vedkommende søknad helt eller delvis avvises, 

eller avgjøres på det foreliggende ufullstendige grunnlag.» 

 

NKF ble gjort oppmerksom på manglene i brev av 14. november 2012, og ble 

gitt frist til 1. desember 2012 med å rette opp manglene og eventuelt sende 

søknad om etableringstilskudd. Ny dokumentasjon eller søknad er ikke sendt 

inn, og organisasjonens søknad blir dermed avslått. 
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Fordelingsutvalget har ikke realitetsbehandlet resten av organisasjonens søknad, 

og forbeholder seg retten til å gjøre det dersom en eventuell klage skulle føre 

frem. 

 

3.4 RE:ACT (RE:ACT) 

 

Vedtak: RE:ACT gis etableringstilskudd etter forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2013. 

 

Fordelingsutvalget setter antallet tellende medlemmer til 313 og antallet tellende 

lokallag til 3 i 3 fylker etter den forutgående kontroll for grunnlagsåret 2011 som 

ble foretatt i forbindelse med kontrollen for tilskuddsåret 2012. 

 

FUV vil gjenta at RE:ACT må sørge for at grunnlagsdokumentasjonen for 

tellende medlemmer tilfredsstiller alle kravene i forskriftens § 25. Utvalget ber 

organisasjonen sørge for at medlemmer som verves lokalt eller på 

arrangementer, og betaler kontant, selv signerer på at de har betalt kontingent på 

verveskjemaet. Verveskjemaet bør i tillegg inneholde dato for når vervingen 

gjennomføres, navn, adresse og fødselsår på den som verves og størrelsen på 

beløpet som betales i kontingent. Dersom kontingenten sendes videre til 

sentralleddet må det finnes en kobling mellom verveskjemaet og den innbetalte 

kontingenten slik at det er mulig å knytte de to sammen ved en eventuell kontroll 

fra tilskuddsmyndighetene. Utvalget ber RE:ACT om å sørge for egne maler for 

de lokale verveskjemaene. 

 

FUV presiserer i tillegg at adresser på styrets medlemmer må fremgå på 

årsrapportene fra lokallagene, og ikke kun finnes i medlemsregisteret. 

 

FUV gjør oppmerksom på at RE:ACT kan få etableringstilskudd i maksimum tre 

år. For RE:ACT betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med 

tilskuddsåret 2014. RE:ACT må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens § 13 

senest i grunnlagsåret 2013 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2015. 

 

3.5. Ungdom mot rasisme (UMR) 

UMR søker om etableringstilskudd for første gang, men oppgir i en e-post til utvalget at de 

ikke klarte kravet på 300 tellende medlemmer i grunnlagsåret 2012. I og med at UMR ble 

stiftet i mars 2012 og også benytter 2012 som grunnlagsår, kan de ikke få støtte etter §§ 13 eller 

14. Organisasjonen har uansett for lavt medlemstall for § 13, og regnes heller ikke å ha et 

begrenset rekrutteringsgrunnlag slik at de kunne fått støtte etter § 14.  

 

Vedtak: Fordelingsutvalget avslår Ungdom mot rasisme (UMR) sin søknad om nasjonal 

grunnstøtte for tilskuddsåret 2013 på grunn av at organisasjonen har for få 

tellende medlemmer, jf. Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdoms-

organisasjoner av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009, 

§§ 13 bokstav g), 14 første ledd bokstav a) og 17 første ledd bokstav f). 

 

I en e-post til utvalget opplyser UMR om at de kun hadde 270 tellende 

medlemmer. Dette er for lavt da kravet til å motta etableringstilskudd er på 300 

tellende medlemmer, jf. forskriftens § 17 andre ledd bokstav f).  
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Siden UMR ble stiftet i mars 2012 og dermed bruker søknadsåret som 

grunnlagsår, kan organisasjonen ikke få støtte etter forskriftens §§ 13 og 14, jf. 

§ 17 tredje ledd. Organisasjonen tilfredsstiller uansett ikke kravet i forskriftens 

§ 13 bokstav g) om minst 700 tellende medlemmer. Fordelingsutvalget anser 

også at organisasjonen ikke vil kunne få tilskudd etter § 14 da organisasjonen 

ikke har et begrenset rekrutteringsgrunnlag. 

 

Fordelingsutvalget har ikke realitetsbehandlet resten av organisasjonens søknad, 

og forbeholder seg retten til å gjøre det dersom en eventuell klage skulle føre 

frem. 

 

3.6 Youth for understanding (YFU) 

 

Vedtak: YFU gis etableringstilskudd etter forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2013. 

 

Fordelingsutvalget vil gjenta at YFU må sørge for at det går helt klart frem hvem 

det betales kontingent for på samlegiroer for hustandsmedlemmer. YFU må også 

passe på at adressene på styrets medlemmer står på selve årsrapportskjemaet. 

 

FUV gjør oppmerksom på at YFU kan få etableringstilskudd i maksimum tre år. 

For YFU betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med 

tilskuddsåret 2014. YFU må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens § 13 

senest i grunnlagsåret 2013 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2015. 

 

Sak 4 – Nasjonal grunnstøtte 2010 – søknad om utsettelse av tilbakebetaling av tilskudd – 

Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU) 

Revolusjonær Kommunistisk Ungdom fikk i brev av 6. desember 2012 beskjed om å 

tilbakebetale tilskuddet gitt for tilskuddsåret 2010 på kr. 145 762,- etter at departementet hadde 

avslått organisasjonens klage. 

 

I brev mottatt 10. januar 2013 skriver RKU at: 

 

«RKU har ikke mottatt offentlig støtte siden 2011. Vi har per i dag svært begrensede 

midler. Våre lokalavdelinger samler inn kontingent lokalt og uten offentlig støtte har 

sentralleddet per dags dato ingen inntekter. 

 

Vi ber derfor om utsettelse til RKU igjen er kommet innenfor støtteordningen. Uten 

dette har vi ingen mulighet til å dekke kravet innen 15. august 2013.» 

 

Vedtak:  Fordelingsutvalget har vurdert Revolusjonær Kommunistisk Ungdoms søknad. 

Utvalget antar at RKU mener Fordelingsutvalgets tilskuddsordning når de 

snakker om «støtteordningen». Utvalget mener imidlertid det er svært usikkert 

når RKU kan få støtte fra denne tilskuddsordningen igjen, om de i det hele tatt 

vil kunne få støtte basert på organisasjonens medlemstall. Å gi RKU en slik 

utsettelse vil bety at de får utsettelse på ubestemt tid. Det kan ikke utvalget 

innvilge. 

 

 Fordelingsutvalget vil imidlertid forsøke å komme organisasjonen i møte ved å 

innvilge organisasjonen en utsettelse på deler av beløpet, slik at organisasjonen 
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f.eks. tilbakebetaler kr. 72 881,- innen 15. august 2013, og de resterende 72 881,- 

innen 15. desember 2013. Utvalget er også villig til å vurdere alternative 

nedbetalingsplaner foreslått av RKU, men en nedbetalingsplan må uansett 

innebære tilbakebetaling av deler av tilskuddet i løpet av kalenderåret 2013. 

 

Sak 5 – Eventuelt 

 

 Utvalget diskuterte praksis rundt hvem som må stå som ansvarlig søker ved utfylling av 

de elektroniske søknadsskjemaene og hvordan det slår ut på f.eks. beregning av 

bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i sentralstyret. 

 Utvalgsmøtet den 23. januar avlyses. 

 

 

 

Ved protokollen 

 

 

Carl F. Gjerdrum     

seniorrådgiver       

 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Ingrid Bergum    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2011: 

2. møte torsdag 31.1.13 kl. 10.00 – 16.00 møterom 4 (7. etg.). Møtet etterfølges av middag.  

3. møte torsdag 28.2.13 kl. 09.00 – 15.00 møterom 5 (7. etg.) 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste tertialmøte med BLD avholdes ……. --.--.-- kl. --.--. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


