PROTOKOLL
FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014

DATO: Fredag 31. januar 2014
TID: 10.00 – 12.30
STED: Stensberggata 27
Ref. nr. 2013/65007
Tilstede
Kirsti Marie Stokkeland
Bodil Rake Lystrup
Jon Christian Ottersen
Pierre Olongo Omedikonga
Solveig Tesdal
Stian Seland
Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)
Ellen Gjeruldsen (sekretariatet)
Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2014 – klage – Norges Døveforbund (NDF Døve)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2014 - tilskuddsberettigelse og gruppeplassering
2.1 Changemaker (CM)
John Christian Ottersen erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken.
Vedtak:

Changemaker (CM) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014.
Fordelingsutvalget presiserer at vi behandler søknaden som om det er
Changemaker som står som søker som barne- og ungdomsstruktur i Kirkens
Nødhjelp (KN), selv om det er KN som har undertegnet søknaden, jf.
forskriftens §§ 5 e), 13 e) og 30 fjerde ledd.
Siden de eneste medlemmene i KN befinner seg i Changemaker, og det er
Changemakers styre disse medlemmene må forholde seg til, vil utvalget også se
på Changemakers styre når forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b)
vurderes.
CM får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer, jf. forskriftens § 16 tredje
ledd bokstav c). CM får ikke bonuspoeng for kjønnsbalansen eller
ungdomsrepresentasjon i styret da det ikke er minst 40 % av hvert kjønn eller
over 50 % under 27 år i Changemakers styre, jf. forskriftens § 16 tredje ledd
bokstav a) og b). CM får heller ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i
styret eller selvstendighet da Fordelingsutvalget anser at Changemaker ikke har
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et suverent landsmøte, jf. utvalgets tilskuddsbrev for tilskuddsåret 2013, datert
11. februar 2013, vår ref.: 12/56235 og forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b).
2.2 Eventyrlyst (Eventyrlyst)
Organisasjonen opplyste i telefonsamtale med utvalgets sekretariat den 20.1.2014 at de ikke
hadde 300 tellende medlemmer i 2013 – antallet tellende medlemmer som kreves for å motta
etableringstilskudd eller ordinært tilskudd, jf. forskriftens §§ 13 og 17.
Vedtak:

Fordelingsutvalget avslår Eventyrlysts søknad om nasjonal grunnstøtte for
tilskuddsåret 2014 på grunn av at organisasjonen har for få tellende medlemmer i
grunnlagsåret 2013, 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 en telefonsamtale med utvalgets sekretariat den 20. januar 2014 opplyser
organisasjonens kontaktperson Elise Barsnes om at de ikke hadde minst 300
tellende medlemmer i 2013, som var kravet til å kunne motta etableringstilskudd
etter forskriftens § 17.
Siden Eventyrlyst ble stiftet i 2013, 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 heller ikke vil kunne få tilskudd etter § 14 da
organisasjonen ikke har et begrenset rekrutteringsgrunnlag.
Fordelingsutvalget har ikke realitetsbehandlet organisasjonens søknad, og
forbeholder seg retten til å gjøre det dersom en eventuell klage skulle føre frem.

2.3 Norges Døveforbund (NDF Døve)
Vedtak:

Saken utsettes (jfr. sak 1)

Sak 3 – Internasjonal grunnstøtte 2014 – tilskuddsberettigelse - Norges Døveforbund
(NDF Døve)
Vedtak:

Saken utsettes (jfr. sak 1)

Sak 4 – Resultat av utvalgets spørreundersøkelse
Utvalget gjennomgikk resultatene av utvalgets spørreundersøkelse om måloppnåelse blant
organisasjonene i ordningen.
Vedtak:

Resultatene av undersøkelsen presenteres i utvalgets årsrapport for 2013 til
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utvalget vurderer sammen
med departementet om resultatet også skal oversendes Riksrevisjonen som en
oppfølging av merknaden i brev av 15.2.2011.

Sak 5 – Årsrapport 2013
Vedtak:

Årsrapporten godkjennes med merknader.
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Sak 6 – Kontroll 2014
Vedtak:

Følgende organisasjoner tas ut i kontroll 2014:

Nasjonal grunnstøtte:
Aktivitetsklubben
Changemaker
CISV Norge Internasjonale barneleire
De Unges Orkesterforbund
Frelsesarmeens Barn og Unge
Frikirkens Barn & Unge
Håndverksstedet for barn og unge
Junior- og barneorganisasjonen Juba
JUVENTE
Kristen Idrettskontakt
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Døveforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norges Røde Kors
Norges Speiderforbund
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom
Norsk Tourette Forening
Ny Generasjon
Skeiv Ungdom
Ungdomsgruppen i Kreftforeningen
Yekêtî Lawan - Demokratisk ungdomsunion for Øst-Kurdistan
Organisasjonene Aktivitetsklubben, CISV Norge Internasjonale barneleire, Frelsesarmeens
barn og unge og Yekêtî Lawan tas også ut i utvidet kontroll.
Internasjonal grunnstøtte:
4H Norge
CISV Norge Internasjonale barneleire
De Unges Orkesterforbund
Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser)
Kristen Idrettskontakt
Norges Døveforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Tourette Forening
Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund
Ung i kor
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Sak 7 – Eventuelt
 Sekretariatet orienterte om resultatet av 1. fordeling av nasjonal grunnstøtte 2014.
 Sekretariatet orienterte om at det må finnes en ny person til å gjøre oppdateringer på
Økonomihåndboken, og at denne dermed blir noe forsinket.
 Sekretariatet orienterte om diverse innsynsbegjæringer vedrørende organisasjonene
Revolusjonær Kommunistisk Ungdom og SOS Rasisme.
 Utvalget ba sekretariatet om å avtale første tertialmøte med departementet.

Ved protokollen
Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver

Protokollen godkjennes:

Kirsti Marie Stokkeland
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2013:
2. møte mandag 24.2.14 kl. 12.00 – 15.00 møterom 4 (7. etg.)
3. møte torsdag 3.4.14 kl. 12.00 – 15.00 møterom 4 (7. etg.)
4. møte mandag 26.5.14 kl. 12.00 – 15.00 møterom 4 (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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