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PROTOKOLL 

FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2017 
 

 

DATO: 12. januar 2017 

TID: 09.00 – 13.00 

STED: Stensberggata 27 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Bodil Rake Lystrup 

Jørgen Kaurin (til kl. 10.00, deltok bl.a. på behandlingen av sakene 3.1. og 3.2) 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Signe Lindbråten 

Adrian Kjølø Tollefsen  

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Orientering om oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Fordelingsutvalget 

Sekretariatet orienterte om et oppdrag gitt til Bufdir i samarbeid med Fordelingsutvalget om å 

1) se på muligheten for å bedre samordningen av grunnstøtten og Frifond organisasjon, 2) følge 

opp utredningen fra KPMG, og 3) gi forslag til eventuelle endringer i forskriften. Utvalget 

diskuterte innholdet i oppdraget. 

 

Vedtak: Sekretariatet tar med seg innspillene fra utvalget og lager et utkast til et brev til 

departementet sammen med Bufdir.  

 

Utvalget inviterer organisasjonene i ordningen til et seminar hvor 

organisasjonene kan gi innspill på hvordan de synes forskriften fungerer, og gi 

eventuelle ønsker til endringer. Innspillene fra seminaret vil bli tatt med i det 

videre arbeidet med oppdraget fra BLD. 

 

Sekretariatet fortsetter en allerede påbegynt dialog med Landsrådet for Norges 

barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om deler av oppdraget. 

 

Sak 2 – Orientering om søknadsbehandling 2017 

 

2.1 Oversikt over søkere 

 

Vedtak: Utsettes til neste møte 

 

2.2 A-konto utbetaling 

Sekretariatet orienterte om at behandlingen av søknadene har blitt forsinket, blant annet på 

grunn av utviklingen av saksbehandlingssystemet Insights Grants. Sekretariatet foreslo derfor 
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at det blir utbetalt et a-konto beløp på 50 % av fjorårets tilskudd i påvente av vedtak i de 

enkelte sakene. 

 

Vedtak: Det utbetales et a-konto beløp til de organisasjonene som 1) har søkt om tilskudd 

etter forskriften §§ 13 og 14 for tilskuddsåret 2017, 2) fikk nasjonal grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2016, og 3) som ikke har åpenbare mangler ved søknaden som gjør 

at søknaden kan avvises eller avslås. Fordelingsutvalget vil på førstkommende 

møte prioritere å behandle søknadene fra de organisasjonene som ikke får a-

konto utbetaling og som ikke har søkt om etableringstilskudd for tilskuddsåret 

2017. 

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2017 – tilskuddsberettigelse 

 

3.1 Hamar Biljardklubb (HB) 

 

Vedtak:  Søknaden om etableringstilskudd til Hamar biljardklubb for tilskuddsåret 2017 

avslås fordi organisasjonen ikke har nok tellende medlemmer, tellende lokallag 

eller fylker med tellende lokallag, jf. forskriften § 17 andre ledd bokstavene f) og 

g).  

 

Hamar Biljardklubb oppgir fire tellende medlemmer og ett tellende lokallag i ett 

fylke. Organisasjonen søker om etableringstilskudd etter forskriften § 17. 

Kravene i § 17 er 300 tellende medlemmer og minst to tellende lokallag i ulike 

fylker. Det kan gis unntak fra kravet om 300 tellende medlemmer dersom 

organisasjonen har et begrenset rekrutteringsgrunnlag, jf. forskriften § 14. 

Kravet er da 100 tellende medlemmer. Imidlertid kommer ikke dette unntaket til 

anvendelse da Hamar Biljardklubb ikke kan sies å ha et begrenset 

rekrutteringsgrunnlag. Det gjør at organisasjonen heller ikke kunne søkt om 

tilskudd etter forskriften § 14 – mindre organisasjoner. 

 

Fordelingsutvalget presiserer at Hamar Biljardklubb antakelig ikke omfattes av 

forskriften siden de er en idretts- eller gymnastikkorganisasjon, jf. § 2 tredje ledd 

bokstav b), men utvalget har ikke tatt stilling til dette ved denne behandlingen 

siden det er åpenbart at organisasjonen ikke har nok tellende medlemmer og 

tellende lokallag til å kunne få tilskudd. 

 

2.40 Trondheim Cheerleadingklubb, Nixies Cheerteam 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte til Trondheim Cheerleadingklubb, Nixies 

Cheerteam for tilskuddsåret 2017 avvises fordi klubben må regnes som en 

"idretts- og gymnastikkorganisasjon", jf. forskriften § 2 tredje ledd bokstav b).  

 

Det fremgår av "Lov for Trondheim Cheerleadingklubb, Nixies Cheerteam" at 

formålet med klubben er å drive idrett, jfr. klubbens lover § 1 (1). Klubben er i 

tillegg tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom sitt medlemskap i Norges 

Amerikanske Idrettsforbund. I forarbeidene til forskriften, NOU 1997:1, skriver 

Stensrud-utvalget blant annet at tilskudd ikke skal gis til idretts- og 
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gymnastikkorganisasjoner som er tilsluttet Norges Idrettsforbund, på grunn av at 

de har egne tilskuddsordninger. Trondheim Cheerleadingklubb, Nixies 

Cheerteam er dermed ikke tilskuddsberettiget i denne tilskuddsordningen. 

 

Sak 4 – Møtedatoer for første halvår 2017 

 

Vedtak: Neste møte blir torsdag 26. januar kl. 11.00 – 15.00. 

 

Sak 5 - Eventuelt  

 

Det var ingen saker til eventuelt.  

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2016: 

2. møte mandag 26.01.17 kl. 11.00 – 15.00. møterom 7 (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). 


