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Sak 1 – Protokoll fra første halvårsmøte med BLD 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent med noen små endringer. 

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2017 – tilskuddsberettigelse 

 

2.1 ADHD Norge (ADHD) 

 

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

 

ADHD 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). ADHD 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). 

 

ADHD har lagt ved årsregnskapet for 2015, men dette er ikke tilstrekkelig 

spesifisert til at utvalget kan vurdere om tilskuddet er brukt i tråd med vilkårene 

i forskriften, se §§ 30 andre ledd bokstav a) og 34. Vi ber derfor om at dere 

sender inn spesifikasjon av organisasjonens utgifter i 2015 innen 1. mai 2017. 

 

2.2 AKKS Norge 

 

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

 



 

AKKS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

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

 

2.3 Aktivitetsklubben (AK) 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

 

2.4 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) 

 

Vedtak: Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) gis tilskudd etter forskriften § 13 

for tilskuddsåret 2017. 

 

APTK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.5 Changemaker (CM) 

 

Vedtak: Changemaker (CM) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

CM får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret og andelen tellende 

medlemmer, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b) og c). CM får ikke 

bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er minimum 40 % av hvert 

kjønn, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav a). CM får heller ikke bonuspoeng 

for selvstendighet på grunn av at organisasjonen ikke har et suverent landsmøte 

som har fullmakt til å fatte endelig vedtak i alle saker, se forskriften §§ 5 bokstav 

c) og 16 tredje ledd bokstav d). 

 

2.6 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF) 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte til Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i 

Norge  (DVFF) for tilskuddsåret 2017 avslås fordi organisasjonen ikke har et 

eget styre for barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen, se forskriften § 13 

første ledd bokstav e). 

 

I tilskuddsbrevene for tilskuddsårene 2014, 2015 og 2016 ble det påpekt at det 

ikke fremkom om organisasjonen hadde et eget styre for barne- og 

ungdomsarbeidet. I tilskuddsbrevet for 2016 skrev utvalget at: 

 

«Utvalget merker seg at det heller ikke i DVFFs årsrapport for 2014 

fremkommer om organisasjonen har et styre for barne- og 

ungdomsarbeidet. Organisasjonen fikk også merknad om dette i 

tilskuddsbrevet for 2014 og 2015. DVFF må sørge for at styret for barne- 



 

og ungdomsarbeidet føres i organisasjonens årsmelding hvert år, jfr. 

forskriftens § 13 bokstavene e) og j). Dersom liknende avvik forekommer 

igjen, vil DVFFs søknad kunne avvises, jfr. forskriftens § 30 femte ledd.»  

 

Da det heller ikke i årsmeldingen for grunnlagsåret 2015 fremkommer 

opplysninger om styret for barne- og ungdomsarbeidet, kan ikke utvalget vite om 

kravet i § 13 første ledd bokstav e) er oppfylt, og søknaden må derfor avslås. 

 

2.7 Flerkulturell ungdomssenter i Norge (FUSIN) 

 

Vedtak: Flerkulturell ungdomssenter i Norge (FUSIN) gis tilskudd etter forskriften § 14 

for tilskuddsåret 2017 under forutsetning av at FUSIN sender inn 

revisjonsberetning for årsregnskapet i 2015 til utvalget innen 1. mai 2017. 

 

FUSIN får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

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

 

2.8 Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F) 

 

Vedtak: Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

Hyperion 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 henhold til e-post fra Hyperion datert 28. september 2016 trekkes 

organisasjonen for henholdsvis 40 og 35 tellende medlemmer i grunnlagsårene 

2013 og 2014, tilskuddsårene 2015 og 2016. For tilskuddsåret 2015 ga de 40 

medlemmene kr. 2 357 i uttelling og i 2016 ga de 35 medlemmene kr. 2 094 i 

uttelling. Hyperion motregnes derfor for kr. 4 451 i tilskuddsåret 2017. 

 

Hyperion tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.9 Kristen Idrettskontakt 

 

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

2017. 

 

KRIK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

 

 

 



 

2.10 Mental Helse Ungdom  

 

Vedtak: Mental Helse Ungdom (MHU) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2017. 

 

MHU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.11 Miljøagentene 

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

 

Vedtak: Miljøagentene (MA) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

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

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

 

MA har i følgebrev til søknaden informert om at det for grunnlagsåret 2015 er 

tatt med 150 medlemmer hvor andre enn medlemmet selv eller foresatt/verge har 

betalt kontingenten og hvor det så er innhentet skriftlig bekreftelse fra foresatte 

om at det gjeldende medlemmet ønsket å være medlem i det gjeldende 

grunnlagsåret. I følgebrevet skriver dere blant annet at dere mener denne 

praksisen ivaretar kravene i forskriften §§ 6 og 8, at dette er en praksis som ikke 

er blitt problematisert gjennom kontroller og at det er en vanlig praksis blant 

organisasjoner i ordningen. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at forskriftens bestemmelser angående tellende 

medlemmer i all hovedsak har vært lik siden forskriften trådte i kraft 1. juli 

1997. I den gjeldende forskriften, § 6, heter det at "Medlemmet skal ha betalt 

årskontingent for grunnlagsåret." Det utelukker i utgangspunktet at andre enn 

medlemmet skal ha betalt kontingenten. I samme paragraf heter det også at 

medlemmet skal individuelt og frivillig ha meldt seg inn i organisasjonen.  

 

I et av forarbeidene til forskriften, NOU 1997: 1, punkt 7.3.5, åpnes det for at 

verge kan melde inn medlemmer under fylte 15 år. Departementet presiserer 

imidlertid i brev til Fordelingsutvalget datert 20.3.1998 at 

kontingentinnbetalingen skal komme fra medlemmet selv, men at ett medlem i 

en hustand/familie kan betale kontingenten på vegne av husstanden i tilfeller 

hvor det er flere medlemmer i samme familie. Dette for at organisasjonene skal 

slippe å sende separate fakturaer til hvert enkelt medlem i familien. 

 

I NOU’en skriver Stensrud-utvalget at «Det enkelte medlem skal ha meldt seg 

inn i organisasjonen individuelt og kollektivt. Dette utelukker kollektive 

innmeldinger, der f.eks. en forening samlet foretar innmeldinger. For dem under 



 

15 år må man forstå kravet om selv å ha meldt seg inn, slik at innmelding ved 

verge er jevngodt. (…) Det avgjørende er at medlemmet hvert år betaler 

kontingent. For det første er det tradisjon for denne type betaling til 

organisasjonene. For det andre er betalingen et uttrykk for at medlemmet fortsatt 

ønsker å være med i sin organisasjon. Derved skiller man ut dem som egentlig 

ikke har ønske om å være med lenger, men som ikke tar initiativ til selve 

utmeldingen. For det tredje letter det tilskuddsmyndighetenes - og 

organisasjonenes - kontroll av medlemstall.»  

 

Brevet fra departementet ble videresendt til organisasjonene i 1999 og ligger i 

utvalgets presedensarkiv. 

 

Slik Fordelingsutvalget ser det er det altså ikke anledning til å regne medlemmer 

som tellende dersom andre enn medlemmet selv eller dets foresatte/verge har 

betalt kontingenten. Utvalget mener at forskriften er klar på kravet om betalt 

kontingent fra medlemmet eller foresatte/verge. Vi oppfordrer i stedet MA til å 

be om en endring av regelverket ved neste forskriftsrevisjon. 

 

I tråd med e-post fra MA datert 27. mars i år reduseres antallet tellende 

medlemmer med 150, fra 3 580 til 3 430. MA må sørge for at antallet tellende 

medlemmer i en eventuell søknad for tilskuddsåret 2018 tilfredsstiller kravene i 

regelverket. 

 

2.12 Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) 

 

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. 

 

2.13 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 

 

Vedtak: Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2017. 

 

NBFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

 

 



 

2.14 Norges Husflidslag 

 

Vedtak: Norges Husflidslag (NH) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2017. 

 

NH 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, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NH får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet siden det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

2.15 Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) 

 

Vedtak: Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2017 under forutsetning av at organisasjonen sender en oversikt 

over sentral driftsutgifter til barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen i 2015 

innen 1. mai i år. 

 

NJFF 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, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NJFF får 

heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet 

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

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

2.16 Norges KFUK-KFUM 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

Norges KFUK-KFUM får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen 

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

a), c) og d). Norges KFUK-KFUM 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).  

 

Norges KFUK-KFUM tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.17 Norges Livredningsselskap (NLS) 

 

Vedtak: Norges Livredningsselskap (NLS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2017. 

 

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

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

 

2.18 Norsk Folkehjelp 

 

Vedtak: Norsk Folkehjelp (NF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

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

bokstav a). NF 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). NF 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). 

 

2.19 Redningsselskapet (RS) 

 

Vedtak: Redningsselskapet (RS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

RS 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, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). RS får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet siden det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

Utvalget merker seg at det ikke fremkommer i årsregnskapet for 2015 eller 

notene til dette hvor mye tilskudd som var gitt til RS fra Fordelingsutvalget, se 

forskriften § 30 andre ledd bokstav a). Det finnes en samlepost som heter "Fra 

andre offentlige etater" i note 2 i regnskapet, men dette er ikke tilstrekkelig for å 

tilfredsstille kravet i forskriften. RS må derfor innen 15. juni 2017 sende inn en 

attest fra revisor på innkommet og bokført tilskudd fra Fordelingsutvalget for 

regnskapsåret 2015. Dersom liknende avvik forekommer igjen, vil RS søknad 

kunne avvises, se forskriften § 30 femte ledd. 

 

Utvalget merker seg også at selv om RS har et eget styre for barne- og 

ungdomsarbeidet i organisasjonen fremkommer ikke dette i organisasjonens 

årsmelding. For at RS skal kunne bekrefte at de har et slikt styre må dette skrives 

i årsmeldingen fra og med grunnlagsåret 2017. 

 

RS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.20 Sagene Kultur og Aktivitet Senter 

 

Vedtak: Utsettes til neste møte. 

 

 



 

2.21 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) 

 

Vedtak: Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2017. 

 

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

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

 

2.22 Spire 

 

Vedtak: Spire får etableringstilskudd etter forskriften § 17 for tilskuddsåret 2017. 

 

Spire får kr. 250 000 i etableringstilskudd. Tilskuddets størrelse er fastsatt på 

bakgrunn av organisasjonens grunnlagstall. 

 

Spire tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum tre år, se forskriften § 18 andre ledd. For Spire betyr det at 

organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2018. Spire 

må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 13 senest i grunnlagsåret 2017 for 

å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2019. 

 

 

2.23 Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening (SABU) 

 

Vedtak: Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening (SABU) gis tilskudd 

etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

SABU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

SABU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.24 Ung Baptist 

 

Vedtak: Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (Ung Baptist) gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

Ung Baptist får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i 

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

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

 



 

2.25 Ungdommens Sjakkforbund (USF) 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

USF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.26 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Vietnamesisk barne- og ungdomsforening 

(VBUF) for tilskuddsåret 2017 avvises fordi det ikke er sendt inn sist vedtatte 

årsmelding og oppdaterte vedtekter for organisasjonen, se forskriften § 30 andre 

ledd bokstavene a) og b), og at revisors særattestasjon ikke er signert, se 

forskriften § 31 fjerde ledd. 

 

VBUF har sendt inn landsmøteprotokoll for 2016. Der går det frem at det finnes 

en årsmelding for 2015. Det fremgår også at vedtektene ble endret på 

landsmøtet. Verken årsmeldingen eller vedtektene er sendt inn til utvalget. Dette 

er i strid med forskriften § 30 andre ledd bokstavene a) og b). Imidlertid fremgår 

det av landsmøteprotokollen hvilken vedtektsendring som ble gjort, og utvalget 

velger derfor ikke å legge de manglende vedtektene til grunn for avvisningen. 

Imidlertid er det heller ikke sendt inn korrekt utfylt særattestasjon for revisor. 

 

Fordelingsutvalget varsler at vi vil kreve tilbakebetalt det a-konto beløpet som 

ble utbetalt til organisasjonen i januar 2017. 

 

2.27 Xercize Zport (XZ) 

 

Vedtak: Xercize (XZ) sin søknad om etableringstilskudd avslås fordi Fordelingsutvalget 

anser at organisasjonen er en idrettsorganisasjon som ikke er tilskuddsberettiget i 

henhold til forskriften § 2 tredje ledd bokstav b) hvor det heter at: 

 

   «Tilskudd gis ikke til: b) idretts- og gymnastikkorganisasjoner.» 

 

FUV viser til at XZ søkte om tilskudd også i 2015 og fikk avslag. I sitt vedtak 

skrev utvalget at: 

 

«Utvalget mener at Xercize Zport er en idrettsorganisasjon, særlig sett i 

lys av konkurranseelementet i organisasjonens aktiviteter, med pågående 

turneringer innen for eksempel fotball, ishockey og volleyball. FUV viser 

i tillegg til organisasjonens vedtekter § 5-1 hvor det heter at: 

 

    «For at et lokallag skal opptas må det: 

     a) Ha til formål å drive idrett (…)» 



 

 

Utvalget legger også vekt på at XZ, i samtaler med utvalgets sekretariat, 

opplyser om at de har vurdert medlemskap i NIF, men at de har valgt å 

stå utenfor fordi NIF i større grad ønsker å styre sine 

medlemsorganisasjoner, og at NIF ikke tillater sammenblanding mellom 

idrett og religion.» 

 

Utvalget har merket seg at XZ har endret sine vedtekter siden forrige søknad. Til 

sammenlikning med forrige gang utvalget hadde XZ søknad til behandling, er 

det kristne felleskapet i større grad presisert i formålsparagrafen i 

organisasjonens vedtekter. Her heter det blant annet at: 

 

«§1-1. Organisasjon 

Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening 

som har til hensikt å drive kristent arbeid blant barn og ungdom som er 

engasjert i idrett. 

 

§1-2. Formål  

Xercize har som formål å tilby barn og ungdom som er interessert i idrett, 

et kristent fellesskap gjennom å tilby camper, stevner, arrangementer, 

aktiviteter og konkurranser med kristelig og idrettsrelatert innhold. 

Arbeidet i organisasjonen skal preges av frivillighet, likeverd og respekt. 

Xercize deler verdigrunnlag med Brunstad Christian Church. For å oppnå 

disse mål kan XZ samarbeide med nærstående organisasjoner og andre 

virksomheter i Norge og andre land.» 

 

Fordelingsutvalget har videre merket seg at XZ har gjennomført enkelte 

endringer i organisasjonen. For eksempel dreier omtalen i årsmelding og 

vedtekter seg nå i større grad om det kristne felleskapet, og organisasjonen 

fremhever også det kulturelle aspektet. I årsmeldingen rapporteres det om 

mentorsamlinger med fokus på omsorgsarbeid, motivasjon og 

ledelsesutfordringer, og kurs innen flere faggrupper hvor formålet har vært «å 

skape mer engasjerende aktiviteter for medlemmene». Fokuset på kursene har 

blant annet vært på «kristne verdier som nestekjærlighet, samt økt faglig nivå på 

aktivitetene som leveres». Organisasjonen har også tatt vekk «Zport» fra navnet. 

 

Fordelingsutvalget har imidlertid også sett på organisasjonens nettsider. Vi har 

merket oss at lokallagene fortsatt er fotball-, ishockey-, golf-, volleyball- og 

sportsklubber (blant annet).  Klubbene deltar i turneringer, og det arrangeres 

kurs i for eksempel hvordan dømme korrekt i ishockeykamper.  

 

Utvalget stiller seg derfor spørsmål ved om de nevnte kulturelle og verdimessige 

endringene er innarbeidet i organisasjonens arbeid og aktiviteter. Utvalget 

vurderer at det fortsatt er idrettsaktivitetene som er hovedfokuset både lokalt og 



 

sentralt. Innholdet i årsmeldingen viser at hovedaktiviteten til organisasjonen i 

2016 er å drive med idrett, men at det også er knyttet verdiskapende aktiviteter 

til idrettslagene. På samme måte er hovedfokuset i arbeidsplanen for 2017 

arrangement av idrettsturnering og –camper, med for eksempel «Kickoff for 

fortballinteresserte», «Volleyballskole- og turnering», «Brunstadløpet», 

«Kickoff for ishockeyinteresserte» og «Kurs for trener og støttefunksjoner for 

ledere».  

 

Etter en helhetsvurdering der vi blant annet har tatt i betraktning siste års endring 

i formålsparagrafen der det nå heter at XZ skal «tilby barn og ungdom som er 

interessert i idrett, et kristent fellesskap», er FUV av den oppfatning at 

aktiviteten organisasjonen tilbyr hovedsakelig er idrett.  

 

Fordelingsutvalget viser til Stensrud-utvalgets forslag til nytt regelverk for de 

frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene (NOU 1997:1) hvor det het at 

«tilskudd ikke skal gis til idretts- og gymnastikkorganisasjoner som er tilsluttet 

Norges Idrettsforbund». I NOU 1997:1, kap. 7.2.1, skriver Stensrud-utvalget at: 

 

«Tre grupper har tradisjonelt vært holdt utenfor ordningene, og disse 

avgrensingene videreføres i utkastet. 

 

(…) 

 

For det andre gjelder det idretts- og gymnastikkorganisasjoner tilsluttet 

Norges Idrettsforbund (NIF). De har sine egne tilskuddsordninger, særlig 

basert på spillemidler, og hører naturlig under Kulturdepartementet. 

Noen organisasjoner ligger i et grenseland: de som driver fysisk aktivitet 

uten å være egentlige idrettsorganisasjoner og idrettsorganisasjoner som 

ikke er tilsluttet NIF. Det har gjort at slike som Kristen idrettskontakt er 

tatt med i Barne- og familiedepartementets tilskuddsordninger.» 

 

I St.meld. Nr. 32 (1996-1997) gikk departementet imot dette forslaget. I kapittel 

4, punkt 1.2, skriver de at: 

 

«I likhet med Fordelingsutvalget ser vi at den foreslåtte bestemmelsen 

om at idretts- og gymnastikkorganisasjoner som er tilsluttet Norges 

Idrettsforbund ikke kan få tilskudd, vil kunne føre til tvil om hvorvidt 

idrettsorganisasjoner som ikke er tilsluttet Norges Idrettsforbund vil 

omfattes av ordningen eller ikke. Det er her behov for en presisering idet 

departementet mener at ingen idretts- eller gymnastikkorganisasjoner 

omfattes av ordningen. Vi foreslår derfor at vilkåret om tilslutning til 

Norges Idrettsforbund sløyfes.» 

 

Stortingskomiteen hadde ingen bemerkninger til dette. 



 

  

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

Ung Kreft fikk avslag på sin søknad om nasjonal grunnstøtte fordi utvalget fant at 

organisasjonen ikke hadde et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet i grunnlagsåret 2015, se 

forskriften § 13 første ledd bokstav e). 

 

I vedtaket skrev utvalget at: 

 

«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.» 

 

Før utvalgets sekretariat rakk å formidle vedtaket til organisasjonen kom det en e-post fra 

lederen i organisasjon med informasjon som viste at Ung Kreft hadde et styre for barne- og 

ungdomsarbeidet i organisasjonen i 2015. 

 

Vedtak: Etter at det er fremkommet ny informasjon som viser at Ung Kreft hadde et styre 

for barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen i 2015, omgjøres vedtaket om 

avslag, i tråd med forvaltningsloven § 35. Ung Kreft får dermed tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2017.  

 

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

ledd bokstav a). Ung Kreft får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon 

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

tredje ledd bokstav b). Ung Kreft får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer eller selvstendighet siden det ikke er minimum 50 %  tellende 

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

 

Sak 4 – Utmåling av tilskudd – etableringstilskudd 

 

4.1 Brunstad Ungdomsklubb (BUK) 

 

Vedtak:  BUK får kr. 780 000 i tilskudd for tilskuddsåret 2017. Tilskuddet gis på 

bakgrunn av organisasjonens beregningsgrunnlag. 

 

4.2 Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) 

 

Vedtak:  MA-U får kr. 340 000 i tilskudd for tilskuddsåret 2017. Tilskuddet gis på 

bakgrunn av organisasjonens beregningsgrunnlag. 

 



 

4.3 Sagene Kultur og Aktivitet Senter (SKAS) 

 

Vedtak:  Saken utsettes til neste møte. 

 

4.4 Spire 

 

Vedtak:  Spire får kr. 250 000 i tilskudd for tilskuddsåret 2017. Tilskuddet gis på 

bakgrunn av organisasjonens beregningsgrunnlag. 

 

Sak 5 - Eventuelt  

 

 Neste møte i Fordelingsutvalget avholdes fredag 12. mai 2017. 

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum (sign.)   

seniorrådgiver   

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2017: 

6. møte fredag 12.05.17 kl. 09.00-13.00, møterom 5 (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). 


