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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2017 – tilskuddsberettigelse 

 

1.1 Frelsesarmeens barn og unge 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

FABU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). FABU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). 

 

1.2 Frilynt Norge 

 

Vedtak: Frilynt Norge (NFU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

 NFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.3 Hekta trosopplæring for ungdom 

 

Vedtak: Hekta - trosopplæring for ungdom (HEKTA) gis tilskudd etter forskriften § 13 

for tilskuddsåret 2017. 

 



 

 HEKTA får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

 HEKTA har sendt inn årsregnskapet for 2015, som viser at organisasjonen har 

negativ egenkapital for andre år på rad. Organisasjonen redegjør for at dere har 

fokus på den økonomiske situasjonen, og at det er iverksatt tiltak for å rette opp i 

den negative utviklingen. Fordelingsutvalget ber likevel om at HEKTA sender 

inn organisasjonens (foreløpige) årsregnskap for 2016 innen 1. mai 2017. 

 

1.4 Korpsnett Norge 

 

Vedtak: Korpsnett Norge (KNN) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

 KNN får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a).  

 

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

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

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

selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i 

organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.5 Kristen Idrettskontakt 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

1.6 Natur og Ungdom 

 

Vedtak: Natur og Ungdom (NU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

 NU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

 NU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.7 Noregs Ungdomslag 

 

Vedtak: Noregs Ungdomslag (NU) får tilskot etter forskrifta §13 for tilskotsåret 2017. 

 

 NU får bonuspoeng for jamstilling i styret, jf. forskrifta § 16 tredje ledd bokstav 

a). NU får ikkje bonuspoeng for delen av unge i styret då det ikkje er meir enn 

50 % under 27 år i styret, jf. forskrifta § 16 tredje ledd bokstav b). NU får heller 

ikkje bonuspoeng for delen av teljande medlemar og sjølvstende då delen av 



 

teljande medlemar er under 50 %, jf. forskrifta § 16 tredje ledd bokstavane c) og 

d). 

 

1.8 Norges Aserbaijanske Ungdomsforening 

 

Vedtak: Norges Aserbaijanske Ungdomsforening (NAYO) gis tilskudd etter forskriften § 

14 for tilskuddsåret 2017. 

 

 NAYO får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), b), c) og d). 

 

1.9 Norges Astma- og Allergiforbund 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

 NAAF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje 

ledd bokstav b). NAAF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer 

i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.10 Norges Bygdeungdomslag 

 

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

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

 NBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

 NBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.11 Norges Døveforbund 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

 NDF Døve får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i 

styret siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn og mer enn 50 % under 27 

år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NDF Døve 

får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet 



 

siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, se forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.12 Norges KFUK-KFUM Speidere 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

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

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

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

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

 

1.13 Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag 

 

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

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

 NKSS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

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

kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er minimum 

40 % av hvert kjønn og mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 

16 tredje ledd bokstavene a) og b). 

 

1.14 Norges Musikkorps Forbund 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

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

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

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

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

 

1.15 Norges Speiderforbund 

 

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

2017. 

 

 NSF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.16 Norges Unge Katolikker 

 



 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

 NUK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.17 Norsk Cøliakiforening 

 

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

2017. 

  

 NCF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se 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 sentralstyret, se forskriften § 16 tredje 

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

medlemmer og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer 

i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.18 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

 NEFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.19 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom 

 

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

14 for tilskuddsåret 2017. 

 

 EDS får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn og mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, se forskriften § 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 i organisasjonen, jfr. forskriften § 16 

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.20 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte 

 

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

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2017. 

 



 

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

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

styret siden det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 

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

tellende medlemmer og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende 

medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.21 Norsk Tourette Forening 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

 NTF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje 

ledd bokstav b). NTF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer 

i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

NTF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.22 Norske Samers Riksforbund 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

 NSR får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a).  

 

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

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

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

selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i 

organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.23 Ny Generasjon 

 

Vedtak: Ny Generasjon (NyG) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

 NyG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

NyG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.24 Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg 



 

Vedtak: Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg (PBU) gis tilskudd etter forskriften § 

13 for tilskuddsåret 2017. 

 

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

selvstendighet, se forskriften § 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, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b).  

 

 PBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.25 Press – Redd Barna Ungdom 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

 Press får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). Press får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). 

 

1.26 Skeiv Ungdom 

 

Vedtak: Skeiv Ungdom (SKU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

 SKU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

 SKU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.27 Skjærgårds LIVE 

 

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

2017. 

 

 SG LIVE får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

 I årsregnskapet for 2015 har organisasjonen ført opp kr. 1 172 347 i tilskudd fra 

Fordelingsutvalget, mens organisasjonen fikk kr. 1 190 112. Vi ber derfor om en 

en attest fra revisor innen 1. mai 2017 på at det korrekte tilskuddet er mottatt og 

bokført. 

 

1.28 Søndagsskolen Norge 



 

 

Vedtak: Søndagsskolen Norge gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

 Søndagsskolen Norge får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen 

tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene 

a), c) og d). Søndagsskolen Norge får ikke bonuspoeng for 

ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

1.29 Ung i kor 

 

Vedtak: Ung i kor (UIK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

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

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

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

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

 

1.30 Ung Kreft 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Ung Kreft (UG) for tilskuddsåret 2017 

avslås fordi organisasjonen ikke har et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet, 

se forskriften § 13 første ledd bokstav e). 

 

 UG har kun 19 % tellende medlemmer. I henhold til forskriften § 13 første ledd 

bokstav e) må organisasjonen derfor ha et eget styre for barne- og 

ungdomsarbeidet. Det fremgår ikke av UGs årsberetning for 2015 at 

organisasjonen har et slikt styre, og dette er da i strid med forskriften. UG fikk 

beskjed i tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 2015 om at organisasjonen måtte 

etablere et slikt styre i løpet av grunnlagsåret 2015, og at dette måtte fremgå av 

årsberetningen for dette året. Utvalget ga også beskjed om at dersom UG ikke 

hadde et eget styre innen grunnlagsåret 2016 ville UG ikke være 

tilskuddsberettiget i tilskuddsåret 2017. Fordelingsutvalget minnet 

organisasjonen om dette i tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 2016. 

 

 Utvalget vil for ordens skyld presisere at styret for barne- og ungdomsarbeidet 

ikke må være valgt av landsmøtet. Det kan for eksempel settes ned et utvalg med 

dette som ansvarsområde, eller mandatet kan legges til organisasjonens 

sentralstyre. 

 

 UG fikk utbetalt kr. 114 573 i a-konto beløp for tilskuddsåret 2017. Tilskuddet 

må tilbakebetales innen 1. mai 2017. 

 

1.31 Ungdom mot EU 

 

Vedtak: Ungdom mot EU (UMEU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2017. 

 



 

 UMEU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

  

 UMEU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.32 Xercize Zport 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.  

 

Sak 2 – Budsjett 2017 

 

Vedtak: Budsjettet ble godkjent med noen mindre endringer. 

 

Sak 3 – Årsrapport 2016 

 

Vedtak: Årsrapporten ble godkjent med noen mindre endringer. 

 

Sak 4 – Oppdraget fra BLD 

 

Vedtak: Utvalget velger å ikke gå inn for flere forskriftsendringer i denne omgang enn de 

som lå i selve oppdragsbrevet fra departementet, med unntak av at det foreslås å 

fjerne særattestasjonen i forskriften. Utvalget vil i stedet foreslå for 

departementet at det gjøres en større gjennomgang fra og med august 2017, med 

endringer gjeldende f.o.m. tilskuddsåret 2019. 

 

Sak 5 – Møtedatoer for første halvår 2017 

 

Vedtak: Neste møte i FUV blir mandag 13. mars kl. 14.30 – 16.45. 

 

Sak 6 -  Eventuelt  

 Sekretariatet orienterte om tilsvar til journalist i Dagbladet som nå skriver en bok om 

bl.a. SOS Rasisme-saken. 

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum (sign.)   

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 



 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2017: 

4. møte mandag 13.03.17 kl. 14.30 – 16.45, møterom ** (7. etg) 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste halvårsmøte med BLD avholdes ***dag **.**2017 kl. **.00. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


