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Sak 1 – Vurdering av måloppnåelse – spørreundersøkelse 2013 

Etter Riksrevisjonens gjennomgang i 2011 ble det lagt frem et ønske om at utvalget rapporterte 

på måloppnåelse. Dette ble fulgt opp i møter med departementet. Utvalget diskuterte hvordan 

dette kunne gjennomføres praktisk, og gjennomgikk noen forslag til spørsmål til 

organisasjonene. 

 

Vedtak: Utvalget lager en spørreundersøkelse til organisasjonene i ordningen knyttet til 

hvordan organisasjonene selv oppfatter at de oppfyller målene i formåls-

paragrafen i forskriften. Spørsmålene oversendes departementet til uttalelse.  

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering - § 13 I  

 

2.1 Kirkens Nødhjelp/Changemaker (CM) 

 

Vedtak: Changemaker/Kirkens Nødhjelp (CM) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at det er Kirkens Nødhjelp som har undertegnet 

og sendt inn årets søknad, basert på aktiviteten i Changemaker. Dette skyldes at 

det er Kirkens Nødhjelps organisasjonsnummer som benyttes da Changemaker 

ikke har eget nummer. Det er ikke krav til organisasjonsnummer i forskriften, og 

det er utvalgets omlegging til elektroniske søknadspapirer med automatisk inn-

henting av opplysninger fra Brønnøysundregistrene, basert på organisasjons-

nummer, som har tvunget Changemaker og Kirkens Nødhjelp til denne 

løsningen. Imidlertid er det uheldig at det er en annen organisasjon som står som 

formell søker. Praksis i slike tilfeller er at tilskuddet da skal utmåles på bakgrunn 
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av aktiviteten og oppbyggingen i organisasjonens som står som søker. 

Fordelingsutvalget vil be Changemaker og Kirkens Nødhjelp om å se på 

muligheten for å opprette et eget organisasjonsnummer for Changemaker, slik at 

liknende situasjon ikke oppstår igjen. Utvalget kan ikke garantere at det vil gis 

unntak for fremtidige år.   

 

Fordelingsutvalget presiserer at vi behandler søknaden som om det er 

Changemaker som står som søker. 

 

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

tredje ledd bokstavene b). Fordelingsutvalget vil bemerke at bonuspoengene blir 

gitt på tross av at organisasjonen ikke har et suverent landsmøte. I NOU 2006:13 

«Fritid med mening», skriver barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget at: 

 

«Demokratiske representasjons- og valgordninger er objektivt sett 

løsninger som gjør det praktisk mulig å drive organisasjoner av en viss 

størrelse. Samtidig skaper representasjons- og valgordninger terskler som 

kan hindre lik deltakelse, og som derfor på systematisk vis kan utelukke 

grupper og enkeltpersoner fra beslutningsprosedyrer i organisasjonen. 

Høyt kunnskapsnivå og lang erfaring kan tenkes å gi fortrinn ved valg. 

Disse egenskapene kan styrkes ved stigende alder. 

 

(…) 

 

Som i forrige avsnitt er det nødvendig med en diskusjon av barne- og 

ungdomsorganisasjonenes selvstendighet og sentralledelsens status. Ved 

å innføre dette utmålingskriteriet vil utvalget belønne organisasjoner som 

gir unge mennesker størst mulig formell råderett over egen organisasjon. 

Omfanget av denne råderetten bestemmes av organisasjonens vedtekter, 

som regulerer landsmøtets og sentralledelsens beslutningsmyndighet. 

 

Utvalget forutsetter at organisasjonens sentralledelse velges av lands-

møtet. Utvalget ønsker å honorere høy ungdomsrepresentasjon i sentral-

ledelse valgt av et suverent landsmøte, det vil si landsmøte som i kraft av 

organisasjonens vedtekter har fullmakt til å fatte endelig vedtak i alle 

saker. Sentralstyre med slik status finnes naturlig både i rene barne- og 

ungdomsorganisasjoner og i organisasjoner med mer aldersblandet 

medlemsmasse. 

 

Klausuler i organisasjoners vedtekter kan imidlertid begrense lands-

møtets suverenitet. Slike klausuler kan for eksempel dreie seg om at 

organisasjonen er tilknyttet en moderorganisasjon, og at styret i moder-

organisasjonen, landsmøtet i moderorganisasjonen eller en annen instans 

kan overprøve landsmøtet. Styre valgt av landsmøte underlagt slike 

klausuler har etter utvalgets mening ikke status på lik linje med styre 

valgt av et suverent landsmøte. Utvalget ønsker følgelig ikke å honorere 

høy ungdomsrepresentasjon i styre valgt av et ikke-suverent landsmøte, 

selv om også slike styrer kan sies å bidra noe til at ungdom får økt inn-

flytelse i organisasjonen. Det er utvalgets hensikt at organisasjonene skal 

velge å endre vedtekter eller kvoterer unge representanter inn i 
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organisasjonens hovedstyre for å optimalisere tilskudd som følge av dette 

utmålingskriteriet. (…)»     

 

Fordelingsutvalget anser at Changemaker ikke har et suverent landsmøte gitt 

Kirkens Nødhjelps mulighet til å overprøve endringer i vedtektenes § 1 og §§ 3-

6. Dermed er heller ikke Changemaker berettiget til bonuspoeng for ungdoms-

representasjon i styret. Changemaker har således blitt gitt bonuspoeng på et feil-

aktig grunnlag i tilskuddsårene 2010 – 2012. Changemaker har sendt inn de til 

enhver tid gjeldende vedtekter, og er således ikke å klandre for at de er gitt 

bonuspoengene. Det er Fordelingsutvalgets ansvar å påse at forskriften tolkes 

rett og at vedtak fattes på korrekt grunnlag. I medhold av forvaltningslovens § 35 

(1) a) kan ikke utvalget omgjøre tidligere års vedtak om bonuspoeng for 

ungdomsrepresentasjon i styret. Dette er heller ikke noe utvalget ønsker i dette 

tilfellet. Utvalget vil derfor heller ikke unnta Changemakers bonuspoeng for 

ungdomsrepresentasjon i styret for tilskuddsåret 2013. Fordelingsutvalget vil 

imidlertid varsle om at Changemaker ikke kan påregne å få bonuspoeng for 

ungdomsrepresentasjon i styret for tilskuddsåret 2014 dersom ikke 

organisasjonens vedtekter endres slik at Changemaker får et suverent landsmøte. 

 

CM får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstav c). CM får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse siden det ikke er 

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

CM får heller ikke bonuspoeng for selvstendighet siden det er Kirkens Nødhjelp 

som vedtar endringer i vedtektene, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav d). 

 

2.2 Frelsesarmeens barn og unge (FABU) 

 

Vedtak: Frelsesarmeens barn og unge (FABU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

FABU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). FABU 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). 

 

FABUs regnskap inngår i Frelsesarmeens konsernregnskap. FABU må derfor 

levere avdelingsregnskap for FABU hvert år, i tillegg til konsernregnskapet, slik 

at det fremgår hva tilskuddet er brukt til, jf. forskriftens § 34. Tilskuddet gitt fra 

FUV til FABU fremgår imidlertid ikke i verken konsernregnskapet eller notene 

til dette, jf. forskriftens § 30 andre ledd bokstav a). Dette må det gjøre fra og 

med 2012. 

 

2.3 Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) 

HFBU har ikke sendt inn særattestasjon for revisor eller årsregnskapet for tilskuddsåret 2011 

med revisjonsberetning. Dette strider med forskriftens §§ 30 andre ledd bokstavene a) og c) og 

31 fjerde ledd.  

 

Vedtak: Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) sin søknad om nasjonal grunnstøtte 

for tilskuddsåret 2013 avvises på grunn av at organisasjonen ikke har sendt inn 
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særattestasjon for revisor og årsregnskap for tilskuddsåret 2011, jf. forskriftens 

§§ 30 andre ledd bokstavene a) og c) og 31 fjerde ledd. 

 

HFBU ble varslet i e-post datert 8. januar 2013 om at dokumentene manglet, og 

ble gitt en frist til 18. januar med å sende disse inn. Per 31. januar er 

dokumentene fortsatt ikke innsendt til utvalget. 

 

FUV har ikke realitetsbehandlet organisasjonens søknad, og forbeholder seg 

retten til å gjøre det dersom en eventuell klage skulle føre frem. 

 

2.4 Humanistisk Ungdom (HU) 

 

Vedtak: Humanistisk Ungdom (HU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2013. 

 

HU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

 

2.5 Juvente (JUV) 

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

 

Vedtak: Juvente (JUV) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

JUV får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

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

 

2.6 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) 

LAWAN har ikke sendt inn sist vedtatte årsmelding eller årsregnskapet for tilskuddsåret 2011. 

Dette strider med forskriftens § 30 andre ledd bokstav a).  

 

Vedtak: Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) sin søknad om nasjonal 

grunnstøtte for tilskuddsåret 2013 avvises på grunn av at organisasjonen ikke har 

sendt inn sist vedtatte årsmelding og årsregnskap for tilskuddsåret 2011, jf. 

forskriftens § 30 andre ledd bokstav a). 

 

LAWAN ble varslet i e-post datert 9. januar 2013 om at dokumentene manglet, 

og ble gitt en frist til 18. januar med å sende disse inn. Per 31. januar er 

dokumentene fortsatt ikke innsendt til utvalget. 

 

FUV har ikke realitetsbehandlet organisasjonens søknad, og forbeholder seg 

retten til å gjøre det dersom en eventuell klage skulle føre frem. 

 

FUV vil i tillegg gjøre oppmerksom på at vi vil vurdere å kreve tilbakebetalt 

hele tilskuddet på kr. 286 382,- for tilskuddsåret 2011 dersom ikke det nevnte 

årsregnskapet er utvalget i hende innen 1. mars 2013. Årsregnskapet skal gi 

utvalget informasjon om at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene i forskriften, 

jf. forskriftens § 34.  

 

Et eventuelt vedtak om tilbakebetaling vil bli gjort i medhold av forskriftens 

§ 38 fjerde ledd, hvor det heter at: 
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«Dersom tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene, jf. § 34, kan 

tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake, eller bli redusert påfølgende 

år.» 

  

2.7 Natur og Ungdom (N&U) 

 

Vedtak: Natur og ungdom (N&U) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2013. 

 

N&U får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

 

N&U tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.8 Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F) 

 

Vedtak: Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F) gis tilskudd 

etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

N4F får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

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

 

N4F tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.9 4H Norge (N4H) 

 

Vedtak: 4H Norge (N4H) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

N4H får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

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

 

2.10 Norsk Cøliakiforening (NCF) 

 

Vedtak: Norsk Cøliakiforening (NCF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2013. 

 

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

bokstav a). NCF 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). NCF 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). 

 

2.11 Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) 

 

Vedtak: Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 
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NCFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

 

2.12 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) 

 

Vedtak: Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

NEFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

 

2.13 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: Norsk Folkehjelp (NF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

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

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

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

bokstavene b). NF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer 

eller selvstendig siden andelen tellende medlemmer er under 50 %, jf. 

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

 

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

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

andre ledd bokstav a). Utvalget ga NF beskjed i tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 

2011 at dette måtte rettes på fra og med årsregnskapet for 2010. Utvalget ber 

derfor om en attest fra organisasjonens revisor innen 1. mars 2013 om at til-

skuddet for 2011 er mottatt og bokført. Utvalget vil vurdere sine sanksjons-

muligheter dersom liknende avvik fremkommer i fremtiden. 

 

2.14 Norsk Frilynt Ungdomsforbund (NFU) 

 

Vedtak: Norsk Frilynt Ungdomsforbund (NFU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

NFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

 

NFUs revisor skriver at han i Nøtterøy Amatørteaterlag fant at det manglet 

adresse på 3 tellende medlemmer, og at ett tellende medlem i Vestfold Frie 

Filmer var over 26 år. Utvalget ber derfor NFU om å gjennomgå 

grunnlagsdokumentasjonen for medlemmer på nytt for å forsikre seg om at det er 

oppgitt korrekte tall til utvalget. NFU må sende eventuelle nye tall til utvalget 

innen 1. mars 2013. Fordelingsutvalget kan komme til å kontrollere de nye 

tallene. 2. halvdel av årets tilskudd vil bli holdt tilbake til de nye tallene er sendt 

inn. 
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2.15 Norges Husflidslag (NH) 

 

Vedtak: Norges Husflidslag (NH) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2013. 

 

NH får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret, 

siden 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). NH får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet siden det 

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

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

2.16 Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) 

 

Vedtak: Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

NJFF får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i 

styret siden 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). NJFF 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). 

 

2.17 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 

 

Vedtak: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) gis tilskudd etter 

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

NKSS får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

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

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). 

 

NKSS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.18 Norges Musikkorpsforbund (NMF) 

 

Vedtak: Norges Musikkorpsforbund (NMF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

NMF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

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

 

2.19 Norges Speiderforbund (NSF) 

 

Vedtak: Norges Speiderforbund (NSF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskudds-

året 2013. 
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NSF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

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

ikke bonuspoeng for ungdoms-representasjon i styret siden det ikke er mer enn 

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

 

2.20 Søndagsskolen Norge (NSSF) 

 

Vedtak: Søndagsskolen Norge (NSSF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskudds-

året 2013. 

 

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

bokstav a).  

 

NSSF får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet under 

forutsetning av at tallene for ikke-tellende medlemmer over og under 15 år viser 

at organisasjonen har over 50 % tellende medlemmer, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstavene c) og d). NSSF må sende inn en oversikt over denne fordelingen 

innen 1. mars 2013. 

 

NSSF 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).  

 

2.21 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

Vedtak: Norges Unge Katolikker (NUK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskudds-

året 2013. 

 

NUK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret i 

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

ledd. 

 

2.22 Ny Generasjon (NyG) 

 

Vedtak: Ny Generasjon (NYG) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013.  

 

NYG får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. 

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

 

2.23 Ung i kor (UIK) 

 

Vedtak: Ung i kor (UIK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

UIK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd. 
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2.24 Ungdommens Sjakkforbund (USF) 

 

Vedtak: Ungdommens Sjakkforbund (USF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

USF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

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

 

2.25 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

N KFUK-M får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) 

og d). N KFUK-M 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). 

 

N KFUK-M tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.26 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) 

 

Vedtak: Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

PBU får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). PBU får ikke bonuspoeng for 

kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret siden 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).  

 

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

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

andre ledd bokstav a). Utvalget ga PBU 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. 

 

PBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.27 Ungdom mot EU (UMEU) 

 

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

2013. 

 



 10 

UMEU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering - § 14 

 

3.1 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 

 

Vedtak: Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

NBFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

 

3.2 Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) 

 

Vedtak: Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 

for tilskuddsåret 2013. 

 

NHFU får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). NHFU 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). NHFU får heller 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).  

 

3.3 Norske Samers Riksforbund (NSR) 

 

Vedtak: Norske Samers Riksforbund (NSR) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

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

a). NSR 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). 

NSR får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selv-

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

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

3.4 Norges Tyrkiske Ungdomsforening (NTGD) 

 

Vedtak: Norges Tyrkiske Ungdomsforening (NTGD) gis tilskudd etter forskriftens § 14 

for tilskuddsåret 2013. 

 

NTGD får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

NTGD får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse siden det ikke er minst 40 % av 

hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a). 
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3.5 Norsk Psoriasisforbunds Ungdom (PSO-UNG) 

 

Vedtak: Norsk Psoriasisforbunds Ungdom (PSO-UNG) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 14 for tilskuddsåret 2013. 

 

PSO-UNG får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). PSO-Ung får ikke bonus-

poeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret siden 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). 

 

3.6 Skeiv Ungdom (SKU) 

 

Vedtak: Skeiv Ungdom (SKU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2013. 

 

SKU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

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

 

3.7 Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) 

 

Vedtak: Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

UG får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

da andelen av hvert kjønn i styret ikke er på minst 40 % eller det er minst 50 % 

under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). UG 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). 

 

3.8 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) 

 

Vedtak: Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 14 for tilskuddsåret 2013. 

 

VBUF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

 

VBUF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.9 Demokratisk ungdomsunion i Øst-Kurdistan (Yekêtî Lawan) 

 

Vedtak: Demokratisk ungdomsforbund i Øst-Kurdistan (Yekêtî Lawan) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2013. 

 

YEKÊTÎ LAWAN får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon 

i styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd. 
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Deltakerlisten for det oppgitte kurset i søknaden viser at deltakerne kun var fra 

ett fylke, Akershus. Kurset tilfredsstiller dermed ikke kravet i forskriftens § 11 

femte ledd om at deltakerne må ha bostedsadresse i 3 fylker eller være tilknyttet 

minst 5 lokallag Kurset kan dermed ikke godkjennes, og Yekêtî Lawans 

beregningsgrunnlag reduseres med 84 deltakerdager. 

 

3.10 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 4 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering - 

etableringstilskudd 

 

4.1 AKKS Norge (AKKS) 

 

Vedtak:  AKKS Norge (AKKS) gis etableringstilskudd etter forskriftens § 17 for 

tilskuddsåret 2013 under forutsetning av at revisors særattestasjon sendes 

utvalget innen 1. mai 2013. 

 

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

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

«Annen driftstilskudd», og i notene står det «Andre offentlige tilskudd». AKKS 

må sørge for at FUVs tilskudd spesifiseres i årsregnskapet eller notene til denne 

fra og med årsregnskapet 2012.  

 

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

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

tilskuddsåret 2013. AKKS 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.  

 

4.2 Norges Livredningsselskap (NLS) 

 

Vedtak: Norges Livredningsselskap (NLS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2013. 

 

  Etter en forutgående kontroll av NLS beregningsgrunnlag reduseres antallet 

tellende medlemmer med 18 tellende medlemmer for Glåmdal lokallag (44 

tellende medlemmer i medlemslisten mot oppgitte 62) og 13 tellende med-

lemmer for lokallaget i Vestby (mangler underskrift på medlemslisten, jf. 

forskriftens § 25 fjerde ledd). Antallet tellede medlemmer blir således 2 609. 

Lokallaget i Vestby godkjennes ikke som tellende lokallag på grunn av at den 

manglende underskriften på medlemslisten sår tvil om lokallaget hadde minst 5 

tellende medlemmer, jf. forskriftens § 9, og NLS beregningsgrunnlag reduseres 

derfor med ett tellende lokallag, fra 13 til 12. 

 

NLS har endret sine vedtekter siden forrige søknad. I den forbindelse har NLS 

tatt inn en passus som omhandler direktemedlemmene i organisasjonen. I NLS 

vedtekter § 5 b) 2. heter det nå at direktemedlemmer kan møte på landsmøtet 
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med tale- og forslagsrett. De har dermed ikke stemmerett på landsmøtet, noe 

som kan være i strid med forskriftens § 13 b), hvor det heter at: 

 

   «For å kunne motta basistilskudd, må organisasjonen ha: 

b) en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som 

har fylt 15 år lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la 

seg velge som representant». 

 

NLS har imidlertid ikke tatt med direktemedlemmene i antallet tellende 

medlemmer i søknaden, og dermed er ikke vedtektene direkte i strid med for-

skriften. NLS må imidlertid endre sine vedtekter dersom direktemedlemmene 

skal tas med i beregningsgrunnlaget for fremtidige søknader. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at NLS må sørge for at adressene på alle styrets 

medlemmer er skrevet på årsrapportene, selv om de står i de vedlagte medlems-

listene, jf. forskriftens § 10.  

 

4.3 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) 

 

Vedtak: SFFU gis etableringstilskudd etter forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2013 under 

forutsetning av at revisors særattestasjon sendes til utvalget innen 1. mai 2013. 

 

FUV vil bemerke at SFFU nå har årsrapporter og medlemslister som tilfreds-

stiller forskriftens krav. Imidlertid må organisasjonen sørge for at også medlems-

listene dateres og undertegnes, selv om de sendes inn sammen med års-

rapportene, jf. forskriftens § 25 fjerde ledd. 

 

FUV presiserer at det er et krav i forskriftens § 9 at valg av styre i lokallagene 

ikke kan avholdes sjeldnere enn hvert annet år. 

 

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

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

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

eller 14 senest i grunnlagsåret 2013 for å kunne regne med å få ordinær grunn-

støtte i tilskuddsåret 2015. 

 

Sak 5 – Internasjonal grunnstøtte 2013 – tilskuddsberettigelse  

 

5.1 ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA)                                                      

 

Vedtak: ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) godkjennes med 37 B-deltakere. 

ACTA tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

5.2 AFS Norge Internasjonal Utveksling ( AFS)                                                       

 

Vedtak: AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) godkjennes med 11 A-deltakere og 4 

B-deltakere. AFS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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5.3 Arbeidernes Ungdomsfylking ( AUF) 

AUF sendte med dokumentasjon på de internasjonale aktivitetene. 

 

Aktivitet nr. 1 Ledertur  Polen  18. – 20.3 

 

- Utvalget mener at denne aktiviteten ikke kan regnes som en internasjonal 

aktivitet. I forskriftens § 22 heter det at: 

 

«Organisasjonene gis poeng for deltakelse på internasjonale møter, 

seminarer, konferanser, studiereiser og delegasjonsreiser utenfor Norge, 

som gjelder barne- og ungdomsspørsmål.» 

 

Programmet viser at dette er en konferanse for AUFs fylkesledere, lagt til 

utlandet. AUF deltok ikke på noen internasjonale møter, seminarer eller 

konferanser, og reisen var heller ikke en delegasjonsreise siden de ikke 

hadde møter med f.eks. internasjonale organisasjoner. Programmet viser at 

reisen heller ikke var en studiereise siden temaene kun handlet om interne 

forhold i AUF. Det står ingenting i forarbeidene som nærmere definerer hva 

som skal regnes som en internasjonal aktivitet utover det som står i 

forskriftens § 23. Det synes imidlertid klart for sekretariatet at når begrepet 

studiereise knyttes til internasjonal grunnstøtte må hovedaktiviteten av denne 

reisen ha en overveiende internasjonal karakter og gjennomgående inter-

nasjonalt tema, for ikke å snakke om internasjonalt formål. 

 

Utvalget mener det er skjerpende at AUF ble trukket for en tilsvarende 

aktivitet i tilskuddsårene 2005 og 2012.  

 

Delvedtak: Aktiviteten godkjennes ikke p.g.a. den ikke tilfredsstiller kravene i 

forskriftens § 23 til å regnes som en internasjonal aktivitet. AUFs 

beregningsgrunnlag blir nedjustert med 25 A-deltakere. 

 

Aktivitet nr. 3 Labour Youth Congress  England 28. – 29.10 

 

- Aktiviteten har kun hatt én overnatting utenfor Norge. Dette er i strid med 

forskriftens § 23 hvor det heter at internasjonale aktiviteter må ha minst to over-

nattinger utenfor Norge. 

 

Delvedtak: Aktiviteten godkjennes ikke p.g.a. at det var kun én overnatting utenfor 

Norge, jf. forskriftens § 23 første ledd bokstav a). AUFs beregnings-

grunnlag nedjusteres med 2 A-deltakere. 

 

Vedtak: Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) sin søknad om internasjonal grunnstøtte for 

tilskuddsåret 2013 avslås fordi AUF har tatt med to aktiviteter som ikke kan 

regnes som internasjonal aktivitet, jf. forskriftens §§ 22 og 38 andre ledd. AUF 

ble trukket for tilsvarende forhold i tilskuddsårene 2012 og 2005. 

 

AUF har gjentatte ganger tatt med aktiviteter i sine søknader som ikke er inter-

nasjonale aktiviteter i henhold til forskriftens § 22. Dette er seminarer med kun 

nasjonalt tema avholdt i utlandet. Utvalget mener det er skjerpende at AUF 
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senest ble trukket for en «Sentralstyretur» i kontrollen for tilskuddsåret 2012. I 

brevet til organisasjonen etter den kontrollen skrev utvalget bl.a. at: 

 

«Utvalget mener det er skjerpende at organisasjonen ble trukket for en 

aktivitet i kontrollen i tilskuddsåret 2005 som ikke var en internasjonal 

aktivitet. AUF burde derfor ha sørget for rutiner som forhindret liknende 

feil. Samtidig mener utvalget at det er sannsynlig at de manglende 

bekreftelsene skyldes en rutinesvikt, og ikke et bevisst forsøk på å skaffe 

seg uberettiget støtte. Utvalget viser da også til kontrollen i 2008 hvor det 

ikke ble funnet avvik. Utvalget vil derfor ikke utestenge organisasjonen 

fra ordningen denne gangen, men vil ikke utelukke at det kan skje 

dersom liknende avvik skulle oppstå igjen.» 

 

I forskriftens § 38 heter det blant annet at: 

 

«Dersom en organisasjon eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller 

ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette 

medfører at tilskudd utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan 

tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake. Også den del som i utgangs-

punktet var berettiget tilskudd kan kreves tilbake. (…).  

 

Hvis tilskuddet ennå ikke er utbetalt, kan det holdes helt eller delvis 

tilbake og bortfalle. 

 

   (…) 

 

En organisasjon som viser klanderverdig opptreden i forhold til 

tilskuddsordningen, kan helt eller delvis utelukkes fra tilskuddsordningen 

for ett eller to år etter en nærmere vurdering. Ved denne vurderingen skal 

det legges vekt på om organisasjonen gjentatte ganger har tilegnet seg 

eller forsøkt å tilegne seg uberettiget tilskudd, størrelsen på de 

uberettigede beløp og skyldgraden for øvrig.» 

 

Utvalget vil presisere at det er § 38 annet ledd som kommer til anvendelse i 

denne saken, men utvalget vil ikke utelukke av sjette ledd kan komme til 

anvendelse ved liknende saker i fremtiden.  

 

Siden AUF ikke får tilskudd i 2013 må organisasjonen tilbakebetale kr. 56 760,- 

for tilskuddsåret 2012. AUF vil få et eget brev om dette. 

 

5.4 Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG) 

 

Vedtak: BURG godkjennes med 5 A-deltakere. 

 

BURG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.  

 

5.5 CISV Norge Internasjonale Barneleire (CISV) 

 

Vedtak: CISV godkjennes med 169 A-deltakere og 193 B-deltakere.  
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5.6 Europeisk Ungdom (EU) 

 

Vedtak: EU godkjennes med 40 A-deltakere.  

 

EU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

5.7 Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon (FRAM) 

 

Vedtak: FRAM godkjennes med 18 A-deltakere og 8 B-deltakere.  

 

5.8 Humanistisk Ungdom (HU) 

 

Vedtak: HU godkjennes med 1 A-deltaker.  

 

5.9 Juvente (JUV) 

 

Vedtak: Juvente godkjennes med 4 A-deltakere.  

 

5.10 Norges KFUK KFUM Speidere (KFUK-M-S) 

 

Vedtak: KFUK-M-S godkjennes med 298 A-deltakere og 3 B-deltakere.  

 

KFUK-M-S tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

5.11 Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU) 

 

Vedtak: KRFU godkjennes med 4 A-deltakere. 

 

5.12 Kristen Idrettskontakt (KRIK) 

 

Vedtak: KRIK godkjennes med 26 B-deltakere. 
 

5.13 LAWAN – Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) 

LAWAN har ikke sendt inn sist vedtatte årsmelding eller årsregnskapet for tilskuddsåret 2011. 

Dette strider med forskriftens § 30 andre ledd bokstav a). 

 

Vedtak: LAWAN – Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge sin søknad om 

internasjonal grunnstøtte 2013 avvises på grunn av at organisasjonen ikke har 

sendt inn årsregnskap for tilskuddsåret 2011 og sist vedtatte årsmelding, jf. 

forskriftens 30 andre ledd bokstav a). 

 

FUV har ikke realitetsbehandlet organisasjonens søknad og forbeholder seg 

retten til å gjøre det dersom en eventuell klage skulle føre frem. 

 

5.13 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) 

 

Vedtak:  N KFUK-M godkjennes med 512 A-deltakere og 277 B-deltakere.  

 

N KFUK-M tas ut i ordinær kontroll på særskilte vilkår. 
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5.14 Natur og Ungdom (N&U)                                                       

 

Vedtak: N&U godkjennes med 27 A-deltakere og 10 B-deltakere. 

 

5.15 4H Norge (N4H) 

 

Vedtak: N4H godkjennes med 9 A-deltakere og 16 B-deltakere. 

 

5.16 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 

 

Vedtak: NBFU godkjennes med 2 A-deltakere.  

 

5.17 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (NBUF) 

 

Vedtak: NBUF godkjennes med 31 A-deltakere og 12 B-deltakere.  

 

5.18 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: NF godkjennes med 2 A-deltakere og 3 B-deltakere.  

 

5.19 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 

 

Vedtak: NKSS godkjennes med 12 A-deltakere.  

 

5.20 Norges Speiderforbund (NSF) 

 

Vedtak: NSF godkjennes med 521 A-deltakere og 5 B-deltakere. 

 

5.21 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

Vedtak: NUK godkjennes med 188 A-deltakere.  

 

5.22 Norges Unge Venstre (NUV) 

 

Vedtak: NUV godkjennes med 17 A-deltakere og 11 B-deltakere.  

 

5.23 Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforening (SABU) 

 

Vedtak: Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforening (SABU) 

godkjennes med 8 A-deltakere. 

 

5.24 Skjærgårds LIVE (SG LIVE) 

 

Vedtak: Skjærgårds LIVE (SG LIVE) godkjennes med 19 A-deltakere. 

 

5.26 Misjonsforbundet UNG (UNG) 

 

Vedtak:  UNG godkjennes med 10 B-deltakere.  
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5.27 De unges orkesterforbund (UNOF) 

 

Vedtak: UNOF godkjennes med 122 A-deltakere. 

 

5.28 Ungdommens Sjakkforbund (USF) 

 

Vedtak:  USF godkjennes med 8 A-deltakere og 18 B-deltakere.  

 

USF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Sak 6 – Utvalgets møter våren 2013 

 

Vedtak: Utvalget har følgende møter våren 2013: 

 

Torsdag 28.2.13 kl. 09.15 – 12.00. Dette møtet kan flyttes til 5. mars kl. 12.00 – 15.30 

dersom det tar lang tid før tilskuddsbrevene når organisasjonene. 

Tirsdag 9.4.13 kl. 12.00 – 15.30  

Mandag 6.5.13 kl. 12.00 – 15.30  

Onsdag 5.6.13 kl. 12.00 – 15.30  

 

Sak 7 – Referatsaker  

 

7.1 Referat fra tertialmøte med departementet  

 

Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 7 – Eventuelt  

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Ved protokollen 

 

 

Carl F. Gjerdrum     

seniorrådgiver       

 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Ingrid Bergum    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2011: 

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

4. møte tirsdag 9.4.13 kl. 12.00 – 15.30 møterom 5 (7. etg.) 

5. møte mandag 6.5.13 kl. 12.00 – 15.30 møterom 5 (7. etg.) 
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6. møte onsdag 5.6.13 kl. 12.00 – 15.30 møterom 7 (7. etg.) 

 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

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

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


