PROTOKOLL
FRA 3. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2016

DATO: 25. april 2016
TID: 09.00 – 13.00
STED: Stensberggata 27
Ref. nr. 2013/65007
Tilstede
Kirsti Marie Stokkeland
Lasse Birkeland
Bodil Rake Lystrup
Elin Hatlestad Kjeldstadli
Jonas Wasa Amin Farshchian
Signe Lindbråten
Benedicte Vivaas Kise
Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)
Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent)
Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – innledning til kontrollrapporten
Vedtak:

Innledningen til kontrollrapporten for 2015 ble vedtatt med noen endringer.

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2016 - kontroll
2.1 ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA)
Vedtak:

ACTAs beregningsgrunnlag reduseres med 1 666 tellende medlemmer,
tilsvarende 1 666 grunnpoeng. Organisasjonen får 90 % bonuspoeng i 2016, og
til sammen utgjør derfor endringen en reduksjon på 3 165,4 poeng.
Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2016.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
ACTA tas ut i kontroll av tellende medlemmer for tilskuddsåret 2017.

2.2 Annai Poopathi Tamilske Kultursenter (APTK)
Vedtak:

APTKs beregningsgrunnlag reduseres med 10 tellende medlemmer, tilsvarende
50 grunnpoeng, og 3 tellende lokallag, tilsvarende 150 grunnpoeng.
Organisasjonen får 110 % bonuspoeng i 2015, og til sammen utgjør derfor
endringen en reduksjon på 420 poeng. APTKs tilskudd vil bli justert i
forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine
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sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.
2.3 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF)
Vedtak:

DVFFs beregningsgrunnlag reduseres med 5 tellende medlemmer, tilsvarende 25
grunnpoeng, 1 tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og 28
deltakerdager, tilsvarende 224 grunnpoeng. Organisasjonen får ikke bonuspoeng
i 2016, og beregningsgrunnlaget reduseres dermed med til sammen 299 poeng,
fra 3 479 til 3 180 poeng. DVFFs tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2.
fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38
dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

2.4 Framfylkingen (FRAM)
Vedtak:

FRAMs beregningsgrunnlag nedjusteres med ni tellende lokallag, tilsvarende
450 grunnpoeng, og ett tellende medlem, tilvarende 5 grunnpoeng.
Beregningsgrunnlaget oppjusteres med 11 deltakerdager, tilsvarende 44
grunnpoeng. FRAM har i 2016 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen
utgjør derfor endringen en reduksjon på 863,1 poeng. Organisasjonens tilskudd
justeres i forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik blir avdekket i
fremtidige kontroller.
FRAM tas ut i kontroll av tellende lokallag for tilskuddsåret 2017.

2.5 Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU)
Vedtak:

HLFUs beregningsgrunnlag oppjusteres med 44 deltakerdager, tilsvarende 352
grunnpoeng. HLFU har i 2016 et tillegg på 30 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
endringen derfor en oppjustering på 457,6 poeng. Organisasjonens tilskudd
justeres i forbindelse med 2. fordeling 2016.

2.6 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-SP)
Vedtak:

KM-SPs beregningsgrunnlag nedjusteres med 30 deltakerdager, tilsvarende 60
grunnpoeng. KM-Sp har i 2016 et tillegg på 90 % bonuspoeng. Til sammen
utgjør endringen derfor en reduksjon på 114 poeng. Organisasjonens tilskudd
justeres i forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik blir avdekket i
fremtidige kontroller.

2.7 Miljøagentene (MA)
Signe Lindbråten erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken.
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.
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2.8 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.9 4H Norge (N4H)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.10 Ung Baptist (NBUF)
Vedtak:

NBUFs beregningsgrunnlag nedjusteres med 44 tellende medlemmer,
tilsvarende 132 grunnpoeng, og ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng.
Samtidig oppjusteres beregningsgrunnlaget med 13 deltakerdager på kurs,
tilsvarende 104 grunnpoeng. NBUF får i 2016 et tillegg på 110 % bonuspoeng.
Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 163,8 poeng. Tilskuddet
justeres i forbindelse med 2. fordeling 2016.

2.11 Norsk Cøliakiforening (NCF)
Vedtak:

NCFs beregningsgrunnlag reduseres med 224 deltakerdager, tilsvarende 1 792
grunnpoeng. NCF har i 2016 et tillegg på 10 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
endringen derfor en reduksjon på 1 971,2 poeng. Organisasjonens tilskudd
justeres i forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.

2.12 Frilynt Norge (NFU)
Vedtak:

Frilynt Norges beregningsgrunnlag oppjusteres med 2 tellende medlemmer,
tilsvarende 4 grunnpoeng, og 402 deltakerdager, tilsvarende 804 grunnpoeng.
Organisasjonen får 100 % bonuspoeng i 2016. Til sammen utgjør endringen
derfor en økning på 1 616 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i
forbindelse med 2. fordeling 2016.
NFU tas ut i kontroll av de sentrale kursene for tilskuddsåret 2017.

2.13 Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.14 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS)
Vedtak:

NKSS beregningsgrunnlag nedjusteres med 836 deltakerdager, tilsvarende 4 968
grunnpoeng. NKSS har i 2016 et tillegg på 80 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
endringen derfor en nedjustering på 8 942,4 poeng. Organisasjonens tilskudd blir
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justert ved 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i
forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
NKSS tas ut i kontroll av de sentrale kursene for tilskuddsåret 2017.
2.15 Norsk Luthersk Misjonssamband Ung (NLM UNG)
Vedtak:

NLM UNGs beregningsgrunnlag reduseres med 273 tellende medlemmer,
tilsvarende 548 grunnpoeng, og 8 tellende lokallag, tilsvarende 240 grunnpoeng.
Organisasjonen får 90 % bonuspoeng i 2016, og til sammen utgjør endringen
derfor en reduksjon på 1 497,2 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i
forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom liknende avvik avdekkes i
fremtidige kontroller.

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

NMS-Us beregningsgrunnlag reduseres med 62 tellende medlemmer, tilsvarende
186 grunnpoeng, og ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. NMS-U
har i 2016 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor
en reduksjon på 495,6 poeng. Organisasjonens tilskudd blir justert ved 2.
fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38
dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

2.17 Norsk Målungdom (NMU-må)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.18 Norske Samers Riksforbund (NSR)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.19 Noregs Ungdomslag (NU)
Vedtak:

NUs beregningsgrunnlag oppjusteres med tre tellende medlemmer, tilsvarende 6
grunnpoeng, og ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. NU får i 2016
10 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en oppjustering på 61,6
poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling
2016.

2.20 Redningsselskapet (RS)
Vedtak:

RS beregningsgrunnlag reduseres med 1 069 deltakerdager på kurs, tilsvarende 1
069 grunnpoeng. Organisasjonen får ikke bonuspoeng i 2016, og til sammen
utgjør endringen derfor en reduksjon på 1 069 poeng. Organisasjonens tilskudd
vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine
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sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.
RS tas ut til kontroll av de sentrale kursene i tilskuddsåret 2017.
2.21 Skjærgårds LIVE (SG LIVE)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.22 Ung i kor (UIK)
Vedtak:

UIKs beregningsgrunnlag oppjusteres med 20 deltakerdager, tilsvarende 40
grunnpoeng. Organisasjonen får 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen
derfor en oppjustering på 76 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i
forbindelse med 2. fordeling 2016.

2.23 Ung Kirkesang (UKS)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.24 Ungdommens Sjakkforbund (USF)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.25 Demokratisk Ungdomsunion i Øst-Kurdistan (Yekêtî Lawan)
Vedtak:

Yekêtî Lawans beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag,
tilsvarende 100 grunnpoeng, og 60 deltakerdager, tilsvarende 480 grunnpoeng.
Organisasjonen får 80 % bonuspoeng i 2016. Til sammen utgjør derfor
endringen etter kontrollen en reduksjon på 1 044 poeng. Organisasjonens
tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2016. Eventuelt for mye
utbetalt beløp vil bli krev tilbakebetalt. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.
Yekêtî Lawan tas ut i kontroll for tilskuddsåret 2017.

Sak 3 – Internasjonal grunnstøtte 2016 – kontroll
3.1 ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.2 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-SP)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.
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3.3 Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU)
Vedtak:

KRFUs beregningsgrunnlag nedjusteres med til sammen 7 A-deltakere og 1 Bdeltaker. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2016. Utvalget vil
vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik
avdekkes ved fremtidige kontroller.
KRFU tas ut i kontroll for tilskuddsåret 2017.

3.4 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes. N KFUK-M blir likevel tatt ut i kontroll for
tilskuddsåret 2017.

3.5 4H Norge (N4H)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.6 Ung Baptist (NBUF)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.7 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.8 Norsk Luthersk Misjonsforbund Ung (NLM Ung)
Vedtak:

NLM UNGs aktivitet godkjennes ikke, og organisasjonen må således
tilbakebetale allerede utbetalt tilskudd på kr. 8 934. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom liknende avvik avdekkes ved
senere kontroller.

3.9 Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.10 Norges Speiderforbund (NSF)
Vedtak:

NSFs beregningsgrunnlag nedjusteres med to A-deltakere. Tilskuddet justeres i
forbindelse med 2. utbetaling i 2016. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.
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3.11 Skjærgårds LIVE (SG LIVE)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.12 Ung i kor (UIK)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

3.13 Ungdommens Sjakkforbund (USF)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

Sak 4 - Klagesaker
Sekretariatet orienterte om at departementet regner med å være ferdig med klagesakene i løpet
av kort tid.
Vedtak:

T.T.E.

Sak 5 – Orienteringssaker
5.1 Nasjonal grunnstøtte 2016 – 1. fordeling
Sekretariatet orienterte om 1. fordeling av nasjonal grunnstøtte.
5.2 Internasjonal grunnstøtte 2016 – 1. fordeling
Sekretariatet orienterte om 1. fordeling av nasjonal grunnstøtte.
Sak 6 – Dato for neste utvalgsmøte
Vedtak:

Dato for neste utvalgsmøte blir 20. mai kl. 12.00 – 16.00.

Sak 7 – Eventuelt
 Sekretariatet orienterte om at utvalgets hjemmesider vil bli lagt på ny plattform, og
endret noe i løpet av sommeren 2016.

Ved protokollen:

Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver

Ellen Gjeruldsen
rådgiver
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Protokollen godkjennes:

Kirsti Marie Stokkeland
leder
Møteplan for Fordelingsutvalget 2016:
4. møte fredag 20.05.16 kl. 12.00 – 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).
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