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PROTOKOLL 

FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2016 
 

 

DATO: 18. januar 2016 

TID: 11.00 – 15.00 

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  

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2016 – klage 

 

1.1 AKKS Norge (AKKS) 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget har vurdert klagen fra AKKS Norge (AKKS) og tar den til 

følge. De innsendte årsrapportene viser at organisasjonen til sammen har 

tellende lokallag i minst 5 fylker, og dermed er støtteberettiget for tilskuddsåret 

2016. Beregningsgrunnlaget settes til 15 tellende lokallag i 5 fylker. 

 

 AKKS Norge (AKKS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

AKKS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jfr. 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). AKKS 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, jfr. forskriften § 16 

tredje ledd bokstavene a) og b). 

 

Etter klagebehandlingen settes antallet tellende lokallag til 15 i 5 fylker. 

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2016 – tilskuddsberettigelse 

 

2.1 Changemaker (CM) 

 

Vedtak: Changemaker (CM) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 
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 I tråd med praksis fra tidligere år behandler utvalget søknaden som om det er 

Changemaker som står som søker.  

 

 CM får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer, jfr. forskriften § 16 tredje 

ledd bokstav c). 

 

 CM får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse fordi det ikke er minst 40 % av hvert 

kjønn i sentralstyret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstav a).  

 

 Fordelingsutvalget anser ikke at CM har et suverent landsmøte, jfr. utvalgets 

tilskuddsbrev for tilskuddsåret 2014, utvalgets oversendelse av klage til Barne-,  

likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) datert 2.5.2014 og BLDs 

stadfesting av vedtaket i brev datert 17.11.2014. CM får derfor ikke bonuspoeng 

for ungdomsrepresentasjon i styret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

Av samme grunn får CM heller ikke bonuspoeng for selvstendighet, jfr. 

forskriften § 16 tredje ledd bokstav d). 

 

2.2 Det Islamske Nettverk (IN) 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget avviser Det Islamske Nettverks (IN) søknad om 

etableringstilskudd for tilskuddsåret 2016 fordi organisasjonen ikke har sendt inn 

årsregnskap for grunnlagsåret 2014, siste vedtatte årsmelding eller vedtekter, jfr. 

forskriften § 30 andre ledd bokstavene a) og b). 

 

 Utvalget presiserer at vi vil behandle organisasjonens søknad i sin helhet dersom 

en eventuell klage skulle føre frem. 

 

 2.3 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) 

 

Vedtak: Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2015. 

 

 LAWAN får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jfr. 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). LAWAN får ikke bonuspoeng 

for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon da det ikke er minimum 50 % av 

hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jfr. forskriften § 16 

tredje ledd bokstavene a) og b).  

 

 Etter en gjennomgang av grunnlagsdokumentasjonen for grunnlagsåret 2014 

finner utvalget at det mangler fødselsår for fire av medlemmene som var oppført 

som tellende i søknaden, og LAWANs beregningsgrunnlag reduseres dermed fra 

108 tellende medlemmer til 104 tellende medlemmer. 

 

 Fordelingsutvalget minner om at fra og med grunnlagsåret 2015 må alle 

kontantbetalinger fra medlemmer til sentralleddet i organisasjonen inneholde 

signatur fra medlemmet på at det er betalt kontingent til organisasjonen for de(t) 
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gjeldende grunnlagsår, jfr. forskriften § 25 tredje ledd. Dokumentasjonen på 

kontingentinnbetalingen må også inneholde dato for betalingen, hvilke år det 

betales for og størrelsen på kontingenten. Organisasjonen må også kunne 

dokumentere at kontingenten er gitt til sentralleddet. 

 

2.4 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMS-U) 

 

Vedtak: Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMS-U) gis 

tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

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

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

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

 

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

 

2.5 Diabetesforbundet (NDF) 

 

Vedtak: Diabetesforbundet (NDF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2016. 

 

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

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

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i styret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd 

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

eller selvstendighet siden det er mindre enn 50 % tellende medlemmer, jfr. 

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

 

2.6 Frelsesarmeens barn og unge (FABU) 

 

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

tilskuddsåret 2016. 

 

 FABU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.7 Frikirkens barn & unge (FRIBU) 

 

Vedtak: Frikirkens barn & unge (FRIBU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2016. 

 

 FRIBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

Vedtak: HOLLTRØs søknad om etableringstilskudd etter forskriften § 17 for 

tilskuddsåret 2016 avvises fordi søknaden ble sendt inn etter søknadsfristen.  

 

 Søknaden fra HOLLTRØ ble registrert inn hos Altinn 10. desember 2015. 

Søknadsfristen var 15. september 2015. I forskriften § 30, sjette ledd, heter det 

at: 

 

 I forskriften § 30, sjette ledd, heter det at:  

 

  ”Søknader med alle vedlegg må være innlevert senest fristdagen. 

Søknader som innleveres etter fristen, kan avvises.” 

 

 I forarbeidene til forskriften, NOU 1997:1, uttalte Stensrud-utvalget om for sent 

innkomne søknader: 

 

 ”Nåværende absolutte bestemmelse om at for sent innkommet søknad 

skal avvises, er myket opp til at søknaden kan avvises. Det skal likevel 

ikke være kurant å innsende søknaden for sent.” 

 

 I Stortingsmelding nr 32 (1996-97), side 38, bemerker departementet:  

 

 ”Departementet er enig i utvalgets forslag om at for sent innkomne 

søknader kan avvises. Av hensyn til tilskuddsprosedyren er den absolutte 

hovedregel at for sent innkomne søknader skal avvises. For sent 

innkommet søknad kan imidlertid unntaksvis godtas dersom den 

innkommer noen dager etter søknadsfristen og organisasjonen har en 

meget god grunn for fristoversittelsen.” 

 

 Søknaden fra HOLLTRØ ble altså ikke sendt inn før 10. desember 2015, nesten 

tre måneder etter fristen 15. september 2015. Tre måneder kan ikke sies å være 

noen få dager etter fristen (jfr. Stensrud-utvalget), og organisasjonen har heller 

ingen meget god grunn for fristoversittelsen, jfr. Stortingsmelding nr. 32. 

 

2.9 Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) 

 

Vedtak: Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) får uttrappingstilskudd etter § 19 for 

tilskuddsåret 2016.  

 

 Etter forskriften § 20 skal tilskuddet settes til halvparten av organisasjonens 

tilskudd foregående år. HFBU fikk i 2015 tilskudd på kr. 442 693. Halvparten av 

dette utgjør kr. 221 347. 

 

 Utvalget gjør oppmerksom på at uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år 

innenfor en periode på maksimalt syv år, jfr. forskriften § 20. 
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2.10 Kristen Idrettskontakt (KRIK) 

 

Vedtak: Kristen Idrettskontakt (KRIK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2016. 

 

 KRIK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.11 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) 

 

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

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2016. 

 

 LNTs tilskudd settes skjønnsmessig til kr. 207 146, jfr. forskriften §§ 14 andre 

ledd og 16 sjette ledd, samt overgangsregelen i § 42 første ledd. 

 

2.12 Make Music (MM) 

 

Vedtak: MakeMusic (MM) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

 MM får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.13 Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) 

 

Vedtak: Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

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

selvstendighet, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) og d). MBU får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, da det ikke er mer enn 

50 % medlemmer i styret under 27 år, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

2.14 Misjonsforbundet UNG (UNG) 

 

Vedtak: Misjonsforbundet UNG (UNG) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2016. 

 

 UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, jfr. 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). UNG får også bonuspoeng for 

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

bokstavene c) og d). 
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2.15 Motorførernes Avholdsforbund Ungdom (MA-U) 

 

Vedtak: Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) får etableringstilskudd etter 

forskriften § 17 for tilskuddsåret 2016. 

 

 Etter en forutgående kontroll settes antallet tellende lokallag til 4 siden et av 

lokallagene i søknaden kun hadde ett tellende medlem, jfr. forskriften § 9.  

 

 FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum tre år, jfr. forskriften § 18 andre ledd. For MA-U betyr det at 

organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2017. MA-U 

må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 13 senest i grunnlagsåret 2016 for 

å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2018. 

 

2.16 4H Norge (N4H) 

 

Vedtak: 4H Norge (N4H) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

 N4H får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

 I henhold til forskriften § 30 andre ledd bokstav a) skal tilskudd gitt av 

Fordelingsutvalget i grunnlagsåret spesifiseres i årsregnskapet eller noter til 

dette. Vi kan ikke se at N4H har spesifisert hele tilskuddet fra FUV i 

årsregnskapet for 2014, og ber om at dette gjøres igjen fra og med regnskapet for 

2015. Dersom ikke hele tilskuddet spesifiseres i regnskapet eller notene kan 

søknaden fra N4H avvises. 

 

 N4H tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.17 Natur og ungdom (N&U) 

 

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

2016. 

 

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

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

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

 

2.18 Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) 

 

Vedtak: Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2016. 
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 NAAF får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i 

styret siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 

27 år i sentralstyret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NAAF 

får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet 

fordi organisasjonen har færre enn 50 % tellende medlemmer, jfr. forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

2.19 Norges Bygdeungdomslag (NBU) 

Signe Lindbråten erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

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

tilskuddsåret 2016. 

 

 NBU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendig, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) og 

d). NBU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse siden det ikke er minst 40 % av 

hvert kjønn i styret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

2.20 Norges Handikapforbund (NHF) 

 

Vedtak: Norges Handikapforbund (NHF) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2016. 

 

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

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

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

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

selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer, jfr. forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

2.21 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-Sp) 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-Sp) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2016. 

 

 KM-Sp får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

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

Sp får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da det ikke er mer 

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

 

 KM-Sp har i søknaden oppgitt 7 dagers varighet for kurset «Guttetur til 

Kandersteg». Imidlertid står det oppført at kurset varte fra 20. til 25. februar 

2014. Samme datoer for dette kurset er oppgitt i organisasjonens årsrapport, og 

utvalget legger derfor til grunn at denne perioden er riktig. Korrekt antall dager 

for dette kurset er da 6, og KM-SPs beregningsgrunnlag nedjusteres med 14 

deltakerdager, til 1 038 deltakerdager. 
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  KM-Sp tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.22 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 

 

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

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

 NKSS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jfr. 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). NKSS får ikke bonuspoeng for 

kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er minst 40 % av 

hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i styret, jfr. forskriften § 16 tredje 

ledd bokstavene a) og b). 

 

 NKSS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.23 Norges Musikkorpsforbund (NMF) 

 

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

tilskuddsåret 2016. 

 

 NMF får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

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

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon siden det ikke er mer enn 50 % 

under 27 år i styret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

2.24 Norges Speiderforbund (NSF) 

 

Vedtak: Norges Speiderforbund (NSF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2016. 

 

 NSF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, jfr. 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NSF får også bonuspoeng for 

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

bokstavene c) og d). 

 

2.25 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

Vedtak:  Norges Unge Katolikker (NUK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2016. 

 

 NUK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

 NUK tas ut i både ordinær og utvidet kontroll på særskilt grunnlag. 
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2.26 Norsk Cøliakiforening (NCF) 

 

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

2016. 

 

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

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

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i styret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd 

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

eller selvstendighet siden det er mindre enn 50 % tellende medlemmer, jfr. 

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

 

 NCF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.27 Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) 

 

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

tilskuddsåret 2016.  

 

 Vi viser til vår korrespondanse vedrørende føring av tilskudd gitt fra 

Fordelingsutvalget i årsregnskapet, jfr. forskriften § 30 andre ledd bokstav a), 

vår e-post datert 15. desember 2015 og deres brev datert 18. desember 2015. I 

tilskuddsbrevene for tilskuddsårene 2014 og 2015 (årsregnskapene for 2012 og 

2013) påpekte vi en mangel i organisasjonens årsregnskap vedrørende føring av 

tilskudd gitt fra Fordelingsutvalget. Denne mangelen forekommer også i 

årsregnskapet for 2014. Utvalget skrev i tilskuddsbrevet for 2015 at dersom 

liknende avvik forekom igjen ville NCFUs søknad kunne avvises, jfr. forskriften 

§ 30 femte ledd. Utvalget har imidlertid vurdert opplysningene i brevet datert 18. 

desember 2015 og attestasjonen fra deres revisor, datert samme dag, og mener at 

NCFU gjennom disse har sannsynliggjort at tilskuddet fra Fordelingsutvalget for 

2014 er mottatt og bokført.  

 

Utvalget har merket seg tiltakene NCFU har iverksatt for at dette ikke skal skje 

igjen, bl.a. at NCFU fra og med årsregnskapet for 2015 skal føre tilskuddet fra 

Fordelingsutvalget på en egen konto i årsregnskapet. Dersom dette likevel ikke 

gjøres, vil NCFUs søknad kunne avvises, jfr. forskriften § 30 femte ledd. 

 

 NCFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.28 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) 

 

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

tilskuddsåret 2016. 
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NEFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendig, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) og 

d). NEFU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse, ettersom det ikke er minimum 

40 % av hvert kjønn i styret. 

 

2.29 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) 

 

Vedtak: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2016. 

 

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

ledd bokstavene a). NORILCO får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i 

styret siden det ikke er mer enn 50 % under 27 år i styret, jfr. forskriften § 16 

tredje ledd bokstav b). NORILCO får heller ikke bonuspoeng for andelen 

tellende medlemmer eller selvstendighet siden det er mindre enn 50 % tellende 

medlemmer, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

2.30 Norsk Proteinintoleranseforening (NPIF) 

 

Vedtak: Norsk Proteinintoleranse Forening (NPIF) gis tilskudd etter forskriften § 14 for  

  tilskuddsåret 2016. 

 

NPIF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i sentralstyret, jfr. forskriften § 16 tredje 

ledd bokstav a). NPIF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon da det 

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

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

selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer, jfr. forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  

 

Utvalget presiserer at for å motta basistilskudd, må organisasjonen ha en egen 

ansatt i sentralleddet med ansvar for barne- og ungdomsarbeidet, jfr. forskriften 

§ 13 første ledd bokstav a). Organisasjoner som har mindre enn 50 % tellende 

medlemmer må ha årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet, jfr. § forskriften § 

13 første ledd bokstav j). Videre må organisasjoner som har mindre enn 50 % 

tellende medlemmer redegjøre særskilt for organisasjonens sentrale kostnader 

knyttet barne- og ungdomsarbeidet, slik at utvalget kan vurdere om tilskuddet er 

brukt i tråd med vilkårene i forskriften § 34. 

 

Det fremgår ikke av årsberetningen for 2014 at NPIF har en egen ansatt med 

ansvar for barne- og ungdomsarbeidet. NPIF må fra og med grunnlagsåret 

2016 sørge for at organisasjonen har en ansatt i sentralleddet som har ansvaret 

for dette. Det er opp til NPIF å vurdere om de ønsker å ha en ansatt i full eller 

redusert stillingsprosent. Utvalget gjør for ordens skyld oppmerksom på at det 

etter forskriften § 13 første ledd bokstav a) kan gis dispensasjon fra dette kravet. 

Organisasjonen må i så fall søke utvalget særskilt om dette. 

 

Videre må NPIF fra grunnlagsåret 2015 sende inn årsmelding for barne- og 

ungdomsarbeidet, eventuelt ha et eget avsnitt om dette i organisasjonens 
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årsberetning, samt sende inn spesifikasjoner over organisasjonens sentrale 

kostnader knyttet barne- og ungdomsarbeidet. 

 

2.31 Norsk Tourette Forening (NTF) 

 

Vedtak: Norsk Tourette Forening (NTF) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2016.  

 

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

bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet siden det ikke er 

minst 50 % tellende medlemmer, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) 

og d). 

 

2.32 Ny Generasjon (NyG) 

 

Vedtak: Ny Generasjon (NYG) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

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

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

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon da det ikke er mer enn 50 % under 

27 år i styret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

2.33 PRESS - Redd Barna Ungdom (Press) 

Jonas Wasa Amin Farshchian erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: PRESS - Redd Barna Ungdom (PRESS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2016. 

 

 PRESS får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.34 Skeiv Ungdom (SKU) 

 

Vedtak: Skeiv Ungdom (SKU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

 SKU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.35 Søndagsskolen Norge (NSSF) 

 

Vedtak: Søndagsskolen Norge (NSSF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2016. 
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 NSSF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

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

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon siden det ikke er mer enn 50 % 

under 27 år i styret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

2.36 Ung i kor (UIK) 

 

Vedtak: Ung i kor (UIK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2016. 

 

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

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

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon, ettersom det ikke er mer enn 50 % 

under 27 år i styret. 

 

 UIK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.37 Ung Kreft (UG) 

 

Vedtak: Ung Kreft (UG) gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 2016. 

 

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

bokstav a). UG får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon da det ikke er 

mer enn 50 % under 27 år i styret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). UG 

får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet 

siden organisasjonen ikke har minst 50 % tellende medlemmer, jfr. forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

 Utvalget minner om at UG har frist til grunnlagsåret 2015 med å få på plass et 

eget styre for barne- og ungdomsarbeidet, jfr. forskriften §§ 14 første ledd og 13 

første ledd bokstav e), ettersom organisasjonen har mindre enn 50 % tellende 

medlemmer. 

 

2.38 Ungdom mot EU (UmEU) 

 

Vedtak:  Ungdom mot EU (UmEU) får uttrappingstilskudd etter § 19 for tilskuddsåret 

2016.  

 

 Etter forskriften § 20 skal tilskuddet settes til halvparten av organisasjonens 

tilskudd foregående år. UmEU fikk i 2015 tilskudd på kr. 621 367. Halvparten 

av dette utgjør kr. 310 684. 

 

 Utvalget gjør oppmerksom på at uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år 

innenfor en periode på maksimalt syv år, jfr. forskriften § 20. 

 

 

 



 13 

2.39 Ungdommens Sjakkforbund (USF) 

 

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

tilskuddsåret 2015. 

 

 USF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

 USF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

  Fordelingsutvalget vil varsle om at utvalget fra og med tilskuddsåret 2017 vil se 

på USFs tilskuddsberettigelse knyttet til forskriften § 2 tredje ledd bokstav b), 

hvor det heter at tilskudd ikke gis til idretts- og gymnastikkorganisasjoner. Vi vil 

i den forbindelse invitere USF til å gi innspill om hvordan organisasjonen selv 

ser på seg selv som idrettsorganisasjon, særlig sett i lys av sjakkens og 

organisasjonens utvikling de siste årene.   

 

2.40 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) 

 

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

  § 14 for tilskuddsåret 2016. 

 

VBUF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

Etter en forutgående kontroll reduseres antall tellende medlemmer reduseres fra 

241 til 233 tellende medlemmer, fordi organisasjonen har mangelfull 

dokumentasjon for kontingentinnbetalinger eller fødselsår for til sammen 8 

medlemmer.  

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2016 – korrigering av beregningsgrunnlag – Frilynt Norge 

Etter en intern gjennomgang av organisasjonens egne lokallag, har Frilynt Norge sendt et brev 

til Fordelingsutvalget hvor de ber utvalget vurdere om tre av lokallagene, som alle er stiftelser, 

kan regnes som tellende. 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget har vurdert Frilynt Norges brev om hvor vidt de tre 

stiftelsene kan regnes som tellende lokallag, og deres medlemmer som tellende 

medlemmer. 

 

Utvalget anser at siden Stiftelsesloven setter krav til at det ikke kan være 

mindreårige styremedlemmer i en stiftelse, jfr. Stiftelsesloven § 27, strider dette 

mot kravet i forskriftens § 13 første ledd bokstav b) om at alle over 15 år skal ha 

fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Stiftelser kan dermed ikke tas 

med som tellende lokallag. 
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| I Stiftelsesloven § 30 heter det at: 

 

«Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører 

under styret.» 

 

I Stiftelsesloven § 36 heter det at: 

 

«I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre organer enn 

styre og daglig leder. 

 

Vedtektene kan fastsette at slike organer skal ha myndighet til: 

 

a) å velge styremedlemmer og til å avsette styremedlemmer når vilkårene 

i § 29 annet ledd er til stede. Dette gjelder likevel ikke styremedlem som 

skal velges eller er valgt av de ansatte;  

b) å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;  

c) å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;  

d) å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;  

e) å beslutte gransking;  

f) å velge stiftelsens revisor;  

g) å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret;  

h) å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen. 

  

(…) 

  

Annen myndighet enn det som følger av annet ledd, kan ikke legges til 

slike organer.» 

 

I forskriftens § 9 heter det at et tellende lokallag skal være laveste nivå av 

selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen. Utvalget anser at et lokallag 

ikke kan være demokratisk når det ikke kan styres av årsmøtet, men av styret.  

 

På Stiftelsestilsynets hjemmeside står det i tillegg at: 

 

«Kjernen i stiftelsesomgrepet – det som skil stiftelsar frå andre 

rettsdanningar – er at formuen må vere stilt sjølvstendig til rådvelde for 

formålet (sjølvstendekravet). Ein stiftelse har ingen eigarar. Stiftelsen er 

eit sjølveigande rettssubjekt. Ein stiftelse har derfor heller ikkje 

medlemmer med organisatoriske rettar.». 

 

En stiftelse kan dermed ha «medlemmer», men disse er utelukkende personer 

som gjennom å betale et bidrag til organisasjonen får formell medlemstatus uten 

å ha reelle rettigheter i lokallaget. Medlemmer som ikke har fulle demokratiske 

rettigheter i en organisasjon, enten dette er på lokalt eller sentralt plan, er ikke 

tellende medlemmer etter forskriften, jfr. forskriften § 13 første ledd bokstav b).  
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Utvalget har merket seg at Drammen Barne- og ungdomsteater har gitt sine 

medlemmer under 18 år en viss innflytelse i laget og i Frilynt Norge, men mener 

det ikke er tilstrekkelig siden medlemmene ikke kan sitte i styret. Utvalget 

merker seg også at Touch of Dance har et eget årsmøte som kan velge styre og 

godkjenne årsmeldingen og årsregnskapet. Dette har de etter loven ikke 

anledning til, og utvalget mener det er en fare for at styret i stiftelsen når som 

helst kan endre medlemmenes medbestemmelsesrett. Utvalget mener derfor at 

medlemmene i stiftelsen prinsipielt sett ikke kan regnes som tellende. 

 

Frilynt Norge får dermed ikke uttelling for 3 tellende lokallag og 540 tellende 

medlemmer i tilskuddsåret 2016 (grunnlagsåret 2014). Antallet tellende lokallag 

reduseres dermed til 107, mens antallet tellende medlemmer reduseres til 7 756. 

FUV ser ingen grunn til å iverksette sanksjoner mot organisasjonen etter 

forskriften § 38 siden organisasjonen selv opplyste utvalget om forholdet etter at 

dette ble oppdaget i en intern kontroll. 

 

Sak 4 – Internasjonal grunnstøtte 2016 

 

4.1 Acta – barn og unge i Normisjon (ACTA) 

 

Vedtak: ACTA godkjennes med 25 B-deltakere.  

 

ACTA tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.2 AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) 

 

Vedtak: AFS godkjennes med 28 A-deltakere og 4 B-deltakere.  

 

4.3 Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) 

 

Vedtak: AUF godkjennes med 111 A-deltakere.  

 

4.4 CISV Norge Internasjonale Barneleire (CISV) 

 

Vedtak: CISV godkjennes med 164 A-deltakere og 155 B-deltakere 

 

4.5 Europeisk Ungdom (EU) 

 

Vedtak: EU godkjennes med 25 A-deltakere.  

 

4.6 HEKTA – trosopplæring for ungdom (HEKTA) 

 

Vedtak: HEKTA godkjennes med 2 A-deltakere.  

 

4.7 Humanistisk Ungdom (HU) 

 

Vedtak: HU godkjennes med 21 A-deltakere.  
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4.8 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-Sp) 

 

Vedtak:  KM-Sp godkjennes med 5 A-deltakere og 3 B-deltakere.  

 

KM-Sp tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.9 Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) 

 

Vedtak: KrFU godkjennes med 22 A-deltakere og 1 B-deltaker. 

 

I søknaden oppgir KrFU at aktiviteten «Ungdommens Nordiske Råd» er avholdt 

i Stockholm, Sverige. Aktiviteter som finner sted i et nordisk land må etter 

forskriften § 22 første ledd ha deltakelse fra minst ett land utenfor Norden for å 

kunne regnes som en poenggivende aktivitet. I søknaden oppgir KrFU at 

deltakerland utenfor Norden er Færøyene. Færøyene anses imidlertid å være en 

del av Norden, og aktiviteten kan ikke godkjennes. KrFUs beregningsgrunnlag 

reduseres derfor fra 24 til 22 A-deltakere. 

 

KrFU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.10 Kristen Idrettskontakt (KRIK) 

 

Vedtak: KRIK godkjennes med 34 B-deltakere. 

 

4.11 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) 

 

Vedtak:  N KFUK-M godkjennes med 13 A-deltakere og 25 B-deltakere.  

 

4.12 Natur og Ungdom (N&U)                                                       

 

Vedtak: N&U godkjennes med 24 A-deltakere.  

 

4.13 Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F) 

 

Vedtak: N4F godkjennes med 17 A-deltakere.  

 

4.14 4H Norge (N4H) 

 

Vedtak: N4H godkjennes med 2 A-deltakere og 2 B-deltakere. 

 

N4H tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.15 Norges Døveforbund (NDF Døve) 

 

Vedtak: NDF Døve godkjennes med 2 A-deltakere og 15 B-deltakere.  

 

4.16 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: NF godkjennes med 3 B-deltakere.  
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4.17 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 

 

Vedtak: NKSS godkjennes med 6 A-deltakere og 1 B-deltaker. 

 

NKSS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.18 Norsk Luthersk Misjonssamband UNG (NLM UNG) 

 

Vedtak: NLM UNG godkjennes med 9 B-deltakere.  

 

NLM UNG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.19 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon  (NMS-U) 

 

Vedtak: NMS-U godkjennes med 2 A-deltakere. 

 

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

 

4.20 Norges Speiderforbund (NSF) 

 

Vedtak: NSF godkjennes med 20 A-deltakere og 7 B-deltakere. 

 

NSF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

  

4.21 Norsk Tourette Forening (NTF) 

 

Vedtak: NTF godkjennes med 2 A-deltakere.  

 

4.22 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

Vedtak: NUK godkjennes med 35 A-deltakere.  

 

NUK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.23 Norges Unge Venstre (NUV) 

 

Vedtak:  Søknaden om internasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2016 avvises da Norges 

Unge Venstre (NUV) ikke har sendt inn nødvendig dokumentasjon i henhold til 

forskriften § 30 annet ledd bokstav a).  

 

NUV har ikke vedlagt organisasjonens sist vedtatte årsmelding eller spesifisert 

årsregnskap for grunnlagsåret med revisjonsberetning. Fordelingsutvalget satte 

en frist til 17. november, og deretter en ny frist til 16. desember med å sende inn 

dokumentene. Disse er per 18. desember fortsatt ikke utvalget i hende, og 

søknaden blir dermed avvist. 

 

4.24 Syvendedags Adventistsamfunnets Barne- og Ungdomsforening (SABU) 

 

Vedtak: SABU godkjennes med 249 A-deltakere. 
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4.25 Skjærgårds LIVE (SG LIVE) 

 

Vedtak: SG LIVE godkjennes med 2 B-deltakere. 

 

SG LIVE tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.26 Ung i kor (UIK) 

 

Vedtak: UIK godkjennes med 39 A-deltakere. 

 

UIK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.27 Misjonsforbundet UNG (UNG) 

 

Vedtak: UNG godkjennes med 1 B-deltaker. 

 

4.28 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (Ung Baptist) 

 

Vedtak: Ung Baptist godkjennes med 37 A-deltakere.  

 

Ung Baptist tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.29 De unges orkesterforbund (UNOF) 

 

Vedtak: UNOF godkjennes med 241 A-deltakere og 26 B-deltakere. 

 

 

 

4.30 Ungdommens Sjakkforbund ( USF) 

 

Vedtak: USF godkjennes med 46 B-deltakere.  

 

USF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Sak 5 - Høringsuttalelse – forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for 

tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige 

organisasjoner 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 6 - Eventuelt  

 

 Sekretariatet orienterte om at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lager en ny 

søknadsportal som vil bli tatt i bruk i løpet av 2016 og 2017. 

 Sekretariatet orienterte om tildelingen av midler til nasjonal og internasjonal grunnstøtte 

2016. 

 Sekretariatet orienterte kort om rettssaken mot SOS Rasisme. 

 Møtet 14. mars flyttes til kl. 10.00 – 13.00 
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Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum   Ellen Gjeruldsen 

seniorrådgiver   rådgiver 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2016: 

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

3. møte mandag 14.03.16 kl. 10.00 – 13.00. møterom 2 (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). 


