PROTOKOLL
FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2017

DATO: 15. mars 2017
TID: 13.30 – 16.00
STED: Stensberggata 27
Ref. nr. 2013/65007
Tilstede
Kirsti Marie Stokkeland
Lasse Birkeland
Bodil Rake Lystrup
Jonas Wasa Amin Farshchian
Signe Lindbråten

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)
Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent)

Sak 1 – Brev fra Bufdir/Fordelingsutvalget til BLD
Vedtak:

Brevet ble godkjent med noen endringer.

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2017 – tilskuddsberettigelse
2.1 Barne- og ungdomsrevmatikergruppe (BURG)
Vedtak:

BURG Norge (BURG) gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 2017.
BURG får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). BURG 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).
Tilskuddet gitt av Fordelingsutvalget er ikke spesifisert i årsregnskapet for 2015
eller i notene til dette, men er inntektsført sammen med tilskudd fra Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet. Fordelingsutvalget minner om at tilskuddet gitt
etter forskriften i grunnlagsåret skal være spesifisert i årsregnskapet eller note til
dette, og at BURG også fikk merknad om dette i tilskuddsbrevene for 2014 og
2015. Vi ber derfor BURG om å sende inn en attest fra revisor på at korrekt
tilskuddsbeløp er mottatt og bokført innen 1. mai 2017. Vi ber videre
organisasjonen om å rette opp i dette fra og med kommende års søknad, og

varsler samtidig om at vi kan avvise fremtidige søknader dersom liknende avvik
forekommer igjen.
2.2 Demokratisk Ungdomsunion i Øst-Kurdistan - YEKÊTÎ LAWAN
Vedtak:

Demokratisk Ungdomsunion i Øst-Kurdistan (YEKÊTÎ LAWAN)
uttrappingstilskudd etter forskriften § 19 for tilskuddsåret 2017.

får

Yekêtî Lawan har søkt om tilskudd etter § 14, men oppgir 66 tellende
medlemmer. Siden organisasjonen har færre enn 100 tellende medlemmer, som
er kravet i § 14 første ledd, er organisasjonen derfor ikke tilskuddsberettiget etter
denne paragrafen. Organisasjonen kan heller ikke få unntak fra kravet til 100
tellende medlemmer i § 14, se forskriften § 14 andre ledd, fordi det er sannsynlig
at organisasjonen vil kunne oppfylle kravet dette kravet igjen på et senere
tidspunkt. Yekêtî Lawan tilfredsstiller heller ikke kravet til 100 tellende
medlemmer i § 17. Yekêtî Lawan ville uansett ikke kunne fått
etableringstilskudd siden de har mottatt nasjonal grunnstøtte de siste 5 årene.
Yekêtî Lawan tilfredsstiller imidlertid kravene til uttrappingstilskudd i § 19.
Etter forskriften § 20 skal uttrappingstilskuddet settes til halvparten av
organisasjonens tilskudd foregående år. YEKÊTÎ LAWAN fikk i 2016 tilskudd
på kr. 238 096. Halvparten av dette utgjør kr. 119 048.
Utvalget gjør oppmerksom på at uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år
innenfor en periode på maksimalt syv år, se forskriften § 20.
2.3 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge
Vedtak:

Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) gis tilskudd etter
forskriften § 14 for tilskuddsåret 2017.
LAWAN får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret,
andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstavene a), b), c) og d).
LAWAN opplyser om at dere ikke hadde midler i 2015 til å lønne en ansatt med
ansvar for barne- og ungdomsarbeidet, og at arbeidet derfor ble gjort på frivillig
basis. Dere opplyser videre om at dere vil utbetale lønn i 2017.
Fordelingsutvalget understreker at dere etter forskriftens § 14 første ledd er
pålagt å ha en ansatt i sentralleddet med ansvar for barne- og ungdomsarbeidet
for å ha rett på tilskudd. Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi kan gi unntak fra
dette kravet. Dere må i så fall søke spesielt om dette. Ved behov kan dere
kontakte sekretariatet for råd og veiledning dersom dere ønsker å søke om et
slikt unntak.

2.4 Drammen Tyrkisk Kultur Forening
Vedtak:

Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Drammen Tyrkisk Kultur Forening for
tilskuddsåret 2017 avvises fordi organisasjonen ikke har sendt inn årsregnskap
for grunnlagsåret 2015, siste vedtatte årsmelding eller vedtekter, se forskriften §
30 andre ledd bokstavene a) og b).
I epost sendt 23. februar foreslo utvalget en dato for kontrollbesøk hos
organisasjonen, og opplyste videre om at organisasjonen ville motta informasjon
om hvilken dokumentasjon sekretariatet ønsker at de skulle ha klart når
tidspunkt for kontrollen var avtalt. Utvalget mottok imidlertid ingen
tilbakemelding på henvendelsen, og sendte derfor en epost med purring på
tilbakemelding 3. mars. Da organisasjonen ikke svarte på denne henvendelsen,
sendte utvalget en andre purring 7. mars, med forslag til ny dato, samt frist for
tilbakemelding for om tidspunktet passet. Organisasjonen ble samtidig varslet
om at søknaden kunne avvises helt eller delvis, eller bli avgjort på grunnlag av
opplysningene vi hadde mottatt, dersom de ikke svarte på henvendelsen innen
fristen.
Utvalget har ikke mottatt tilbakemelding fra Drammen Tyrkisk Kultur Forening
innen fristen, og organisasjonen har heller ikke sendt inn nødvendige vedlegg.
Søknaden avvises derfor i henhold til forskriften § 30 femte ledd.
Utvalget presiserer at vi ikke har realitetsbehandlet resten av organisasjonens
søknad.

2.5 Dysleksi Norge
Vedtak:

Dysleksi Norge (DIN) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017.
DIN 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). DIN 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).

2.6 Europeisk Ungdom
Vedtak:

Europeisk Ungdom (EU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret
2017.
EU 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 EU inntektsført kr. 839 573 i tilskudd fra
Fordelingsutvalget for 2015, mens det reelle tilskuddsbeløpet var kr. 829 573.
Fordelingsutvalget ber derfor om at organisasjonen sender inn en redegjørelse
for dette innen 1. mai 2017.
EU tas ut i ordinær utvidet kontroll på særskilt grunnlag.
2.7 Kristen Idrettskontakt
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.8 Mental Helse Ungdom
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.9 Norsk Proteinintoleranse Forening
Vedtak:

Norsk Proteinintoleranse Forbund (NPIF) gis tilskudd etter forskriften § 14 for
tilskuddsåret 2017.
Utvalget vil bemerke at NPIF har færre enn 50 % tellende medlemmer og
dermed har et krav om et eget styre og årsmelding for barne- og
ungdomsarbeidet i organisasjonen, se forskriften § 13 første ledd bokstavene e)
og j). Vi har notert oss NPIFs kommentar om at NPIFs medlemsmasse består av
mange barnefamilier og at veldig mye av arbeidet er rettet mot omlegging av
kosthold for barn med ADHD eller autismesymptomer. NPIF skriver i e-post
datert 24. februar i år at "Dette er nerven i vårt arbeid og vi synes det er rart å
skille dette ut som en egen del av vårt arbeid. Vår problematikk er veldig ofte
arvelig og derfor retter vi oss mot hele familier og ikke bare deler av
familiemedlemmene. Vi har hatt problemer med å etablere et stabilt utvalg for
barn og unge da medlemskapene er satt av foreldre og ungdomsmedlemmene
enten ikke har overskudd eller vilje til å være med i et slikt rådgivende utvalg. Vi
har for øvrig fått 2-3 kandidater som skal møtes i løpet av våren, slik at utvalget
blir reetablert. Men det betyr ikke at NPIF ikke gjør oppgaver som involverer
barn og unge, det er med oss hele tiden."
Fordelingsutvalget godtar at NPIF omtaler barne- og ungdomsarbeidet som en
del av årsmeldingen for organisasjonen, men ber organisasjonen spesielt omtale
arbeidet rettet mot barn og unge. Det må også opprettes et eget styre for barn og
unge. Dette styret trenger ikke å velges på lands-/årsmøtet, og må heller ikke
bestå av barn og unge. Hensikten er at det skal være noen i organisasjonen som
følger opp at det satses på og arbeides med og for barn og unge i organisasjonen.
NPIF må ha et eget styre og en egen omtale av barn og unge i årsmeldingen fra
og med grunnlagsåret 2017.

NPIF 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). NPIF 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).
NPIF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.
2.10 Sagene kultur og aktivitet senter
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.11 Senter for flerkulturell ungdom
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.12 Ungdommens Sjakkforbund
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.13 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.14 Xercize Zport
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.15 ADHD Norge
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.16 Aktivitetsklubben
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.17 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.18 Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom
Vedtak:

Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) får etableringstilskudd etter
forskriften § 17 for tilskuddsåret 2017.

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i
maksimum tre år, se forskriften § 18 andre ledd. For MA-U betyr det at
organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2017.
Organisasjonen må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 13 senest i
grunnlagsåret 2016 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i
tilskuddsåret 2018.
2.19 Norges Blindeforbunds Ungdom
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.20 Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.21 Ung Baptist
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 3 - Nasjonal grunnstøtte 2017 – omgjøring av vedtak – Ung Kreft
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 4 - Protokoll fra første halvårsmøte med dep
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 5 - Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Ved protokollen:

Carl F. Gjerdrum (sign.)
seniorrådgiver
Protokollen godkjennes:

Kirsti Marie Stokkeland
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2017:
5. møte mandag 30.03.17 kl. 11.00-15.00, møterom 3 (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).

