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PROTOKOLL 

FRA 8. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 
 

 

DATO: 14. desember 2015 

TID: 13.00 – 16.00 

STED: Stensberggata 27 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland 

Bodil Rake Lystrup 

Jørgen Kaurin 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Signe Lindbråten 

Adrian Kjølø Tollefsen  

Elin Hatlestad Kjeldstadli 

Stian Seland 

Benedikte Vivaas Kise  

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Internasjonal grunnstøtte 2015 – kontroll 

 

NDF Døve fikk underkjent to internasjonale aktiviteter i kontrollen, «Nordisk 

Ungdomsseminar» og «Nordisk Barneleir», med begrunnelsen at det ble avdekket mangelfull 

dokumentasjon for aktivitetene, jfr. forskriften § 22.  

 

Etter å ha fått tilsendt vedtaket gjorde NDF Døve utvalget oppmerksom på at organisasjonen i 

forkant av at vedtaket ble fattet hadde trukket disse to aktivitetene, da det ikke hadde vært 

deltakere fra andre land utenfor Norden. 

 

Vedtak: Utvalget omgjør vedtaket i kontrollrapporten slik at vedtaket sier at NDF Døve 

hadde trukket aktivitetene fremfor at aktivitetene ble underkjent av utvalget i 

kontrollen.  

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2016 – tilskuddsberettigelse 

 

2.1 Demokratisk Ungdomsunion i Øst-Kurdistan (YEKÊTÎ LAWAN) 

 

Vedtak: Demokratisk ungdomsforbund i Øst-Kurdistan (YEKÊTÎ LAWAN) gis tilskudd 

etter forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2016. 

 

YEKÊTÎ LAWAN får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). YEKÊTÎ 
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LAWAN får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse og 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). 

 

YEKÊTÎ LAWAN tas ut i ordinær kontroll av organisasjonens 

medlemsgrunnlag på særskilt grunnlag. 

 

2.2 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

2.3 Framfylkingen (FRAM) 

 

Vedtak:  Framfylkingen (FRAM) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2016. 

 

FRAM får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

bokstavene a), b). c) og d). 

 

FRAM tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.4 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (IMF-UNG) 

 

Vedtak: Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (IMF-UNG) gis 

tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

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

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

bokstavene a), b), c) og d). 

 

2.5 Junior- og barneorganisasjonen - JUBA (JUBA) 

 

Vedtak: Junior- og barneorganisasjonen - JUBA (JUBA) gis tilskudd etter forskriften 

§ 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

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

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

 

2.6 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 

 

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

tilskuddsåret 2016. 

 



 3 

NBFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

bokstavene a), b), c) og d). 

 

2.7 Norges Døveforbund (NDF Døve) 

 

Vedtak: Norges Døveforbund (NDF DØVE) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2016.  

 

NDF DØVE får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstav a). NDF DØVE får ikke bonuspoeng for 

ungdomsrepresentasjon i styret da det ikke var mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). NDF DØVE 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). 

 

2.8. Norges Husflidslag (NH) 

 

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

2016. 

 

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). 

 

2.9 Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) 

 

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

tilskuddsåret 2016. 

 

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). 

 

NJFF tas ut i ordinær kontroll av de tellende lokallagene på særskilt grunnlag. 
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2.10 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) 

 

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

tilskuddsåret 2016. 

 

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 KFU-M tas ut i ordinær kontroll av medlemsgrunnlaget på særskilt grunnlag. 

 

2.11 Norges Livredningsselskap (NLS) 

 

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

tilskuddsåret 2016. 

 

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

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

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da det ikke er mer enn 50 % 

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

 

Revisor skriver i særattestasjonen at antallet tellende medlemmer er 4 438, og 

utvalget legger derfor det tallet til grunn. 

 

2.12 Norges Røde Kors (NRX) 

 

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

2016. 

 

NRX 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. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NRX får 

heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet siden 

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

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

2.13 Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) 

Utvalget vurderte at Signe Lindbråten er inhabil når det gjelder NCFU, og hun forlot derfor 

møtet under behandlingen av saken.  

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
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2.14 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: Norsk Folkehjelp (NF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

NF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jfr. forskriften § 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, jfr. forskriften § 16 tredje ledd 

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

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

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

 

2.15 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) 

 

Vedtak: Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 14 for tilskuddsåret 2016.  

 

EDS 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 styret, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). EDS 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). 

 

2.16 Norsk Luthersk Misjonssamband UNG (NLM UNG) 

 

Vedtak: Norsk Luthersk Misjonssamband Ung (NLM UNG) gis tilskudd etter 

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2016.  

 

NLM UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). NLM 

UNG får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er 

mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstav 

b). 

 

NLM UNG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

NLM UNG har lagt ved dokumentasjon for de sentrale kursene. Utvalget har 

ikke gått gjennom denne dokumentasjonen, men vil gjøre det i forbindelse med 

årets kontroll. Utvalget vil presisere at grunnlagsdokumentasjon ikke skal sendes 

inn sammen med søknaden, men oppbevares i organisasjonens sentralledd til en 

eventuell stedlig kontroll. 

 

2.17 Norsk Målungdom (NMU-må) 

 

Vedtak: Norsk Målungdom (NMU-må) får tilskot etter føresegna § 13 for tilskotsåret 

2016. 
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NMU-må får bonuspoeng for kjønnsbalansen og delen av unge i styret, delen av 

teljande medlemar og sjølvstende, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstavane a), 

b), c) og d).  

 

NMU-må vert trekt ut til ordinær kontroll av lokallaga på særskilt grunnlag. 

 

2.18 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (Ung Baptist) 

 

Vedtak: Norske Baptisters barne- og ungdomsforbund (Ung Baptist) gis tilskudd etter 

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

Ung Baptist får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i 

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

ledd bokstavene a), b), c) og d).  

 

Utvalget bemerker at det ikke går klart frem av årsregnskapet hvor mye tilskudd 

organisasjonen fikk fra Fordelingsutvalget i 2014. Regnskapet har en post kalt 

«Tilskudd», men det fremkommer ikke hvor stor del av dette beløpet som utgjør 

tilskuddet fra Fordelingsutvalget. Utvalget ga Ung Baptist beskjed om at 

organisasjonen fra og med årsregnskapet for 2013 måtte sørge for at det i 

årsregnskapet eller i note til dette fremgår hvor mye tilskudd som er gitt fra 

Fordelingsutvalget, jf. forskriftens § 30 andre ledd bokstav a). Vi ber derfor Ung 

Baptist om å sende inn en egen bekreftelse fra revisor på at tilskuddet på kr. 

1 432 213 i nasjonal grunnstøtte og kr. 15 631 i internasjonal grunnstøtte er 

mottatt og bokført for 2014. Bekreftelsen må sendes til Fordelingsutvalget innen 

1. mars 2016. Dersom bekreftelsen ikke er utvalget i hende innen fristen kan 

Ung Baptists søknad avslås. 

 

Ung Baptist tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.19 Norske Samers Riksforbund (NRS) 

 

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

tilskuddsåret 2016. 

 

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 

selvstendighet siden andelen tellende medlemmer er under 50 %, jf. forskriftens 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

I tråd med revisors særattestasjon reduseres antall tellende medlemmer fra 114 

til 113. 

 



 7 

NSR tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.20 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) 

 

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

§ 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

PBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

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

 

2.21 Psoriasis- og eksemforbundet UNG (PEF-ung) 

 

Vedtak: Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-UNG) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 14 for tilskuddsåret 2016. 

 

PEF-UNG får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). PEF-UNG får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse siden det ikke er minst 

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

 

2.22 Redningsselskapet (RS) 

 

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

2016. 

 

RS 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, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). RS får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet da det ikke 

er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jfr. forskriften § 16 tredje 

ledd bokstavene c) og d). 

 

RS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.23 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) 

 

Vedtak: Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2016. 

 

SFFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

bokstavene a), b), c) og d). 
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2.24 Skjærgårds LIVE (SG LIVE) 

 

Vedtak: Skjærgårds LIVE (SG LIVE) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2016. 

 

SG LIVE får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

bokstavene a), b), c) og d).  

 

SG LIVE tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.25 Syvendedags Adventistforbundets Barne- og Ungdomsforening (SABU) 

 

Vedtak: Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforening (SABU) gis 

tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

SABU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jfr. forskriften § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

2.26 Ung Kirkesang (UKS) 

 

Vedtak: Ung Kirkesang (UKS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

UKS får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

bokstavene a), b), c) og d). 

 

UKS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Sak 3 – Orientering 

 

3.1 Møte med kor-, korps- og orkesterorganisasjoner 

Sekretariatet orienterte om et møte med De Unges Orkesterforbund, Korpsnett Norge, Norges 

Musikkorps Forbund, Ung i Kor og Ung Kirkesang. 

 

Vedtak: T.T.E. 

 

3.2 Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU) 

Sekretariatet orienterte om at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har vurdert å 

reise erstatningskrav mot enkeltpersoner i RKU, men at de etter samtale med 

Regjeringsadvokaten har kommet til at saken nok er foreldet, og at det heller ikke vil være 

regningssvarende å gå videre med den. 

 

Vedtak: T.T.E. 
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3.3 SOS Rasisme – rettssak 

Sekretariatet orienterte om at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har 

bedt påtaleenheten i Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt om ta med et erstatningskrav 

mot enkeltpersonene i SOS Rasisme i rettsaken mot dem i januar 2016. Påtalemyndigheten har 

gitt beskjed om at de etter Straffeprosessloven § 427 annet ledd annet punktum ikke vil ta med 

erstatningskravet ettersom det vil være til uforholdsmessig ulempe i straffesaken.  

 

Vedtak: T.T.E. 

 

3.4 Høring om forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende 

medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner 

Sekretariatet orienterte om at utvalget har fått et forslag til felles definisjoner og krav til 

dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for 

frivillige organisasjoner fra Kulturdepartementet på høring. Høringsfristen er 1. mars. 

 

Vedtak: Sekretariatet legger frem et forslag til høringsuttalelse på et av møtene i januar 

2016. 

 

Sak 4 – Møtedatoer første halvår 2016 

 

Vedtak: Utvalgets neste møter blir 18. januar, 15. februar og 14. mars 2016. 

 

Sak 5 – Eventuelt  

 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum   Ellen Gjeruldsen 

seniorrådgiver   rådgiver 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2016: 

1. møte mandag 18.01.16 kl. 10.00 – 16.00. møterom * (7. etg) 

2. møte mandag 15.02.16 kl. 13.00 – 16.00. møterom 5 (7. etg) 

3. møte mandag 14.03.16 kl. 13.00 – 16.00. møterom 5 (7. etg) 

 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste tertialmøte med BLD avholdes ***dag **.*.201* kl. **.00. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


