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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2010 – klage på krav om tilbakebetaling av midler – Det
Islamske Nettverk
Fordelingsutvalget videresendte klagen til departementet 6. desember 2012. Etter at
departementet mottok dokumentasjon fra organisasjonen ble saken sendt tilbake til utvalget for
ny behandling.
Vedtak:

Utvalget har vurdert det innsendte årsregnskapet med revisjonsberetning, men
trenger forklaring fra organisasjonen på enkelte poster. Saken utsettes til neste
møte.

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – klage på avvisning av søknader
2.1 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN)
Søknaden om tilskudd til LAWAN ble avvist på grunn av manglede årsregnskap for
tilskuddsåret 2011 og sist vedtatte årsmelding. Vedtaket ble formidlet til organisasjonen i brev
av 5. februar d.å. Utvalget varslet samtidig om at tilskuddet for 2011 kunne bli trukket tilbake.
LAWAN har klaget på vedtaket i e-post mottatt 16. februar d.å. Klagen er således rettidig
innsendt.
I klagen skriver LAWAN at:
«FUV varslet LAWAN via e-post første gang den 9. januar 2013. Men mail systemet til
LAWAN har hatt problemer siden jul i fjor. Derfor har vi ikke sett mailen, og ny mail
ble heller ikke sendt til meg, som sendte søknaden til FUV i november.
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Dette har LAWAN fått vite først etter at vi mottok brevet om avvist søknad den 9.
febraur 2013.
FUV har i tillegg gjort LAWAN oppmerksome på at de vil vurdere å tilbakebetale hele
tilskuddet på 286 382, - for tilskuddsåret 2011, dersom ikke den nevnte årsregnskapet er
utvalget i hende innen 1. mars 2013.
Årsaken til at vi klager på avvisningen er at vi er avhengige av midlene som vi får av
FUV, og tilskuddet er blitt brukt til organisasjonens driftutgifter. LAWAN er avhenige
av tilskuddet for å kunne holde landsmøter, styremøter og åpne aktiviteter for
medlemmene. Om LAWAN ikke får tilskuddet for 2013 og tilbakebetaler for 2011, så
vil dette medføre store problemmer for organisasjonens aktivitet.
Jeg legger ved årsregnskapet 2011, årsmelding og aktivitetsrapport for 2011/2012.
LAWAN ber om å vurdere søknaden på nytt og at LAWAN skal slippe å tilbakebetale
tilskuddet for 2011.»
Vedtak:

Fordelingsutvalget har vurdert Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge
(LAWAN) sin klage og tar den til følge. Utvalget realitetsbehandler søknaden så
snart som mulig.

2.2 Håndverksstedet barn og unge (HFBU)
Søknaden om tilskudd til HFBU ble avvist på grunn av manglede særattestasjon for revisor og
årsregnskap for tilskuddsåret 2011. Vedtaket ble formidlet til organisasjonen i brev av 5.
februar d.å. HFBU har klaget på vedtaket i e-post mottatt 28. februar d.å. Klagen er således
rettidig innsendt.
I klagen skriver HFBU at:
«Viser til vår søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2013 og brev fra dere
datert 05.02.2013 med avvisning av vår søknad grunnet manglende særattestasjon og
årsregnskap.
I brevet opplyser dere å ha varslet oss pr e-post 8. januar om manglende dokumenter.
Denne e-posten har dessverre ikke nådd frem til oss. I en periode rundt nyttår fikk vi
ikke inn innkommende e-poster. Denne feilen ble ikke oppdaget med en gang da vi hele
tiden kunne sende utgående e-poster. Etter at feilen var rettet opp, trodde vi at e-poster
"på vent" ville komme inn etter hvert, men det skjedde dessverre ikke. Siden søknaden
ble levert via Altinn har vi jevnlig sjekket der om det var noen beskjeder til oss.
Det har tatt tid å få ferdig revidering av vårt regnskap og særattestasjon, men nå er de
endelig ferdig og vedlagt denne klagen. Vi håper at vår søknad nå kan bli behandlet med
alle vedlegg på plass.
Vår organisasjon er fullt oppegående og har aktiviteter for barn og unge rundt om i
landet. Vi ønsker å fortsette dette viktige arbeidet, og da er nasjonal grunnstøtte veldig
viktig for oss. Vi har nå fullt fokus på å få ferdig revisjon og attestasjon i god tid før
neste søknadsfrist, slik at dette ikke gjentas flere ganger.»
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Vedtak:

Fordelingsutvalget har vurdert Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) sin
klage og tar den til følge. Utvalget realitetsbehandler søknaden så snart som
mulig.

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering - § 13 og 14
3.1 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS)
Vedtak:

Norsk forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) gis tilskudd etter forskriftens
§ 14 for tilskuddsåret 2013 under forutsetning av at vedtektene endres slik at de
oppfyller kravene i 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,».
EDS fikk i tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 2012 beskjed om at «EDS gis frist til
første ordinære landsmøte for å endre vedtektene slik at disse sikrer at også
medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller
øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen.», jf. forskriftens § 2 første ledd
bokstav d). I forsøket på å endre vedtektene i tråd med dette pålegget har
organisasjonen i stedet fratatt medlemmene mellom 15 og 18 år de demokratiske
rettighetene som er nevnt i forskriftens § 13 b). EDS er dermed ikke
støtteberettiget til tilskudd i tilskuddsåret 2013. Utvalget vil imidlertid gi EDS
muligheten til å endre vedtektene på først ordinære landsmøte i organisasjonen,
og EDS får dermed en frist til 1. mai 2013 med å endre vedtektene i tråd med
forskriftens §§ 13 b) og 2 første ledd bokstav d). 2. halvdel av tilskuddet for
tilskuddsåret 2013 vil bli holdt tilbake og allerede utbetalt tilskudd for
tilskuddsåret 2013 kan bli krevd tilbakebetalt dersom vedtektene ikke endres
innen fristen.
EDS får bonuspoeng for kjønnsbalanse, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav
a). EDS 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).
EDS 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).

3.2 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN)
Vedtak:

Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) gis tilskudd etter
forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2013.
LAWAN får bonuspoeng for kjønnsbalanse, jf. forskriftens § 16 tredje ledd
bokstav a). LAWAN får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da
det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriften s§ 16 tredje
ledd bokstav b). LAWAN får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende
medlemmer eller selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende
medlemmer, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).
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3.3 Håndverksstedet for barn og unge (HFBU)
Vedtak:

Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for
tilskuddsåret 2013.
HFBUs revisor skriver i særattestasjonen at HFBU hadde 828 tellende
medlemmer og 924 medlemmer totalt i 2011. FUV legger derfor dette tallet til
grunn for tilskuddsåret 2013.
HFBU får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf.
forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). HFBU 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).

Sak 4 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering etableringstilskudd
4.1 Albansk Ungdom (AU)
Vedtak:

Fordelingsutvalget avslår Albansk Ungdom (AU) 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 ungdomsorganisasjoner 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 et møte med utvalget opplyser AU om at de hadde 101 betalende medlemmer i
grunnlagsåret 2012, men at 15 av disse hadde betalt kontingenten i 2013, samt at
enkelte også var over 25 år, jf. forskriftens §§ 6 og 8. Dermed blir antallet
tellende medlemmer for lavt per 31. desember i grunnlagsåret da kravet til å
motta etableringstilskudd er på minimum 100 tellende medlemmer for
organisasjoner med et begrenset rekrutteringsgrunnlag, jf. forskriftens §§ 6, 8 og
17 fjerde ledd.
Siden AU bruker søknadsåret 2012 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 eller § 14 om minst 100 tellende medlemmer.
Fordelingsutvalget har ikke realitetsbehandlet resten av organisasjonens søknad,
og forbeholder seg retten til å gjøre det dersom en eventuell klage skulle føre
frem.

4.2 HEKTA – trosopplæring for ungdom (HEKTA)
HEKTA søker om etableringstilskudd for første gang. Organisasjonen ble formelt stiftet i 2012,
men har hatt aktiviteter de siste 15 årene. I søknaden skriver organisasjonen at:
«Organisasjonen er basert på at ungdom skal lage arrangementer og festivaler, samt lederkurs
for ungdom. Ungdom er med i all planlegging og gjennomføring av arrangementene. Årsmøte
avholdes i juni, her har alle medlemmer mulighet til å delta med stemmerett. Vi ønsker å ha
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lokallag i fem fylker, og satser på at vi innen 31. desember 2012 har 700 medlemmer. Per dags
dato har vi ca 400 medlemmer og flere lokallag i Oppland, Hedmark, Oslo og Vestfold.»
På facebooksiden til organisasjonen står det at:
«HEKTA er en kristen ungdomsorganisasjon med fokus på ungdom fra
konfirmantalder. «Vi vil se ungdom hekta på Jesus» Lik oss, og bli HEKTA du også!
Oppdrag
- Trosopplæring for ungdom
- Tro og tjeneste
- Lage leirer spesielt for ungdom fra små steder
- Bygge et godt kristent fellesskap for ungdom
- Samarbeid mellom menigheter for å nå flere
- Samarbeid med Sverige, Uganda og Ukraina
Beskrivelse
Dette er kirkens satsing på ungdommer fra 14 - 26 år. Vi skal bygge trygge, gode,
inkluderende og rause miljøer for ungdom. Et miljø som viser respekt og forståelse for
alle, uansett funksjonsnivå, nasjonalitet eller kulturbakgrunn.
HEKTA er en nylig stiftet ungdomsorganisasjon som er et utspring fra trosopplæringsprosjektet «40 menigheter» som står bak Kragerø konfirmantleir. HEKTA ble stiftet på
Jorekstad 16.06.2012 og skal være en kristen ungdomsorganisasjon som skal ha fokus
på ungdom fra konfirmasjonsalder. Vår visjon er at «Vi vil se ungdom hekta på Jesus,
som lever og leder som Ham».»
Vedtak:

Hekta – trosopplæring for ungdom (HEKTA) får etableringstilskudd etter
forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2013 under forutsetning av at revisors
særattestasjon sendes utvalget innen 1. mai 2013.
Fordelingsutvalget vil presisere at enkelte av organisasjonens medlemslister og
årsrapporter ikke tilfredsstiller kravene i forskriften, jf. forskriftens §§ 10 og 25.
HEKTA må sørge for at medlemslistene dateres og undertegnes, og at det går
klart frem at de medlemmene som rapporteres som tellende har betalt kontingent
for grunnlagsåret. Årsrapportene for lokallagene må ha et felt for styrets
funksjonsperiode, og det må påføres adresse på alle styrets medlemmer.
Fordelingsutvalget gjennomgikk organisasjonens vedtekter sammen med
organisasjonen, og hadde enkelte bemerkning til hvordan vedtektene kunne
forbedres. Utvalget vil oppfordre organisasjonen til å ha et samarbeid med
utvalget dersom det blir aktuelt med vedtektsendringer.
FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i
maksimum tre år, jf. forskriftens § 18 andre ledd. For HEKTA betyr det at
organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2015. HEKTA
må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens § 13 senest i grunnlagsåret 2014
for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2016.
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4.3 Høyres Studenterforbund (HSF)
Vedtak:

Høyres Studenterforbund (HSF) gis etableringstilskudd etter forskriftens § 17 for
tilskuddsåret 2013.
Etter en forutgående kontroll settes antallet tellende medlemmer til 327, totalt
antall medlemmer til 463, og antallet tellende lokallag til 7.
Fordelingsutvalget vil bemerke at HSF må sørge for at det finnes adresser til alle
lokallagenes styremedlemmer på årsrapportene. Det er ikke tilstrekkelig at disse
finnes i medlemsregisteret.
FUV gjør oppmerksom på at HSF kan få etableringstilskudd i maksimum tre år.
For HSF betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med
tilskuddsåret 2015. HSF må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens § 13
senest i grunnlagsåret 2014 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i
tilskuddsåret 2016.

4.4 Norges Aserbaijanske Ungdomsforening (NAYO)
Vedtak:

Norges Aserbaijanske Ungdomsforening (NAYO) gis etableringstilskudd etter
forskriftens § 17 fjerde ledd for tilskuddsåret 2013 under forutsetning av at
revisors særattestasjon sendes til utvalget innen 1. mai 2013.
NAYOs beregningsgrunnlag settes til 209 tellende medlemmer, 400 medlemmer
totalt og 2 tellende lokallag i 2 fylker etter en forutgående kontroll.
Fordelingsutvalget presiserer at NAYO må ha opplysninger om alle
organisasjonens medlemmer med i medlemslisten fra og med grunnlagsåret
2013. Vi vil også bemerke at årsrapportene må merkes tydelig med hvilket år de
gjelder for, jf. forskriftens § 10.
FUV gjør oppmerksom på at NAYO kan få etableringstilskudd i maksimum tre
år. For NAYO betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med
tilskuddsåret 2014. NAYO må derfor oppfylle alle forskriftens krav i henhold til
§ 13 senest i grunnlagsåret 2013 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte
i tilskuddsåret 2015.

4.5 Norsk Luthersk Misjonssamband Ung (NLM UNG)
NLM UNG søker om etableringstilskudd for første gang. NLM UNG ble stiftet i 2012, men
springer ut som en selvstendig ungdomsorganisasjon fra Norsk Luthersk Misjonssamband.
I organisasjonens vedtekter heter det at:
«1.1. NLM Ung er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) barne- og ungdomsarbeid
og har til formål å utbre Guds rike blant barn og unge nasjonalt og internasjonalt, ved å
lære dem den treenige Gud å kjenne og gjøre ham kjent.
1.2. NLM Ung bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes
bekjennelsesskrifter.
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1.3. NLM Ung vil arbeide i samsvar med den teologiske og strategiske retning som
Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling, hovedstyre og rådsmøte legger for
arbeidet.»
Vedtak:

Norsk Luthersk Misjonssamband Ung (NLM UNG) gis etableringstilskudd etter
forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2013 under forutsetning av at revisors
særattestasjon sendes utvalget innen 1. mai 2013.
NLM UNGs årsrapporter har kun felt for adresse til styrets leder, og mangler
således felt for adresser på alle styremedlemmene. Dette er et krav i forskriftens
§ 10, og NLM UNG må sørge for å endre sine årsrapportskjemaer fra og med
grunnlagsåret 2013.
FUV ber NLM UNG legge merke til at det i forskriftens § 2 første ledd d) heter
at tilskudd kan gis til organisasjoner som ved sine vedtekter «d) sikrer at også
medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller
øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen.» Det vises her til NOU 2006:13
”Fritid med mening”, kap. 6.1.1 punkt 4, hvor det heter at ”Artikkel 12 i FNs
konvensjon om barnets rettigheter slår fast at barn har rett til å si sin mening i
saker som vedrører dem. Barn som er i stand til å danne egne synspunkter, har
rett til å gi uttrykk for disse synspunktene. Barnets synspunkter skal gis vekt i
samsvar med barnets modenhet og alder. (…) Utvalget mener at alle former for
frivillige arbeid rettet mot målgruppen barn og unge skal gi deltakerne formell
medbestemmelse og meningsytring, og ta disse ytringene på alvor.”
NLM UNG gir alle medlemmer fra og med fylte 12 år rett til å velges til NLM
UNGs landsmøte. Utvalget kan utover det ikke se at vedtektene legger
begrensninger på barns muligheter for å tale, stille forslag eller stemme ved
f.eks. lokallagenes årsmøter. Dermed tilfredsstiller NLM UNGs vedtekter
kravene i forskriftens § 2 første ledd d).
FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i
maksimum tre år, jf. forskriftens § 18 andre ledd. For NLM UNG betyr det at
organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2015. NLM
UNG må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens § 13 senest i grunnlagsåret
2014 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2016.

Sak 5 – Utmåling av etableringstilskudd
5.1 AKKS Norge (AKSS)
Vedtak:

AKKS gis kr. 360 000,- i tilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet gis på
bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse, og at AKKS vil få
ordinært tilskudd i tilskuddsåret 2014.

5.2 Blå Kors Norge (BKU)
Vedtak:

BKN gis kr. 328 488,- i tilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet gis på
bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse, og at det forventes at
BKN får ordinært tilskudd i tilskuddsåret 2014.
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5.3 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF-NORGE)
Vedtak:

DVFF gis kr. 275 000,- i tilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet gis på
bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse, og at det forventes at
DVFF får ordinært tilskudd i tilskuddsåret 2014.

5.4 HEKTA – trosopplæring for ungdom (HEKTA)
Vedtak:

HEKTA gis kr. 246 366,- i tilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet gis på
bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse, og en generell risikovurdering av organisasjonen.

5.5 Høyres Studenterforbund (HSF)
Vedtak:

HSF gis kr. 246 366,- i tilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet gis på bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse.

5.6 Norsk Luthersk Misjonssamband UNG (NLM UNG)
Vedtak:

NLM UNG gis kr. 800 000,- i etableringstilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet gis på bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse, og at det
forventes at NLM UNG får ordinært tilskudd allerede i tilskuddsåret 2015.

5.7 Norges Aserbaijanske Ungdomsforening (NAYO)
Vedtak:

NAYO gis kr. 200 000,- i tilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet gis på
bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse, og en generell risikovurdering av organisasjonen.

5.8 Re:act (RE:ACT)
Vedtak:

RE:ACT gis kr. 300 000,- i etableringstilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet gis på bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse.

5.9 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU)
Vedtak:

SFFU gis kr. 200 000,- i etableringstilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet
gis på bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse, og en generell
risikovurdering av organisasjonen.

5.10 Youth for understanding (YFU)
Vedtak:

YFU gis kr. 300 000,- i tilskudd for tilskuddsåret 2013. Tilskuddet gis på bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse.

Sak 6 – Internasjonal grunnstøtte 2013 – Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge
(LAWAN)
Vedtak:

LAWAN godkjennes med 7 B-deltakere.
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Sak 7 – Kontroll 2013
Følgende organisasjoner er tatt ut til ordinær kontroll av nasjonal grunnstøtte 2013:
Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon
Diabetesforbundet
Europeisk Ungdom
Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser)
Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling
Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund
Natur og Ungdom
Norges Bygdeungdomslag
Norges KFUK-KFUM
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norsk Målungdom
Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg
PRESS - Redd Barna Ungdom
Skjærgårds LIVE
Syvendedags Adventistsamfunnets Barne- og Ungdomsforening
Vietnamesisk barne- og ungdomsforening
Følgende organisasjoner er tatt ut til utvidet kontroll av nasjonal grunnstøtte 2013:
bandOrg
MakeMusic
Følgende organisasjoner er tatt ut til utvidet kontroll av internasjonal grunnstøtte 2013:
ACTA - Barn og Unge i Normisjon
AFS Norge Internasjonal Utveksling
Barne- og Ungdomsrevmatikergruppe
Europeisk Ungdom
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM-Speidere
Syvendedags Adventistsamfunnets Barne- og Ungdomsforening
Ungdommens Sjakkforbund
Sak 8 – Årsrapport 2012
Utvalget gikk igjennom forslaget til årsrapport for 2012.
Vedtak:

Årsrapporten godkjennes med endringene gitt i møtet.

Sak 9 – Referatsaker
9.1 1. utbetaling av nasjonal og internasjonal grunnstøtte
Sekretariatet orienterte om 1. fordeling av driftstilskuddet for 2013.
Vedtak:

T.T.E.
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9.2 Spørreundersøkelse av organisasjonene
Sekretariatet orienterte om at departementet har godkjent utvalgets undersøkelse for 2013.
Vedtak:

T.T.E.

Sak 10 – Forberedelse til tertialmøtet med departementet
Utvalget gjennomgikk dagsorden til møtet.
Vedtak:

T.T.E.

Sak 11 – Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Ved protokollen

Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver

Protokollen godkjennes:

Ingrid Bergum
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2011:
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.)
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).
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