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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2018 – klage over avvisning av søknaden – Vietnamesisk
barne- og ungdomsforening (VBUF)
VBUFs søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2018 ble avvist av utvalget fordi
organisasjonen ikke hadde vedlagt siste vedtatte årsmelding for organisasjonen. Vedtaket ble
formidlet til organisasjonen i e-post datert 29. januar 2018. I vedtaket skriver utvalget at:
«Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Vietnamesisk barne- og ungdomsforening
(VBUF) for tilskuddsåret 2018 avvises fordi organisasjonen ikke har sendt inn siste
vedtatte årsmelding for organisasjonen, se forskriften § 30 andre ledd bokstav a).
VBUF har lastet opp protokollen fra landsmøtet i 2017, men ikke den siste vedtatte
årsmeldingen for organisasjonen. Det ble purret på årsmeldingen 27. desember 2017,
17. januar 2018 og 19. januar 2018.»
Organisasjonen klaget på vedtaket i e-post datert 16. og 22. februar 2018. Klagen er således
rettidig innsendt.
I klagen skriver organisasjonen at:
«Vi viser til vedtaket på avvisning av vår søknad om nasjonal grunnstøtte 2018,
saksnummer 50484, som vi mottok 29.01.2018, og ønsker å klage på vedtaket. Årsak til
avvisningen var grunnet manglende siste vedtatte årsmelding for organisasjonen. I
vedtaket opplyses det at foreningen er blitt purret på årsmeldingen ved flere anledninger
i desember og januar. Vi har dessverre ikke mottatt noe svar fra FUV før selve
avvisningsvedtaket datert 29.01.2018, som vi mottok på foreningens mail. Vi bekrefter
at vi ikke har mottatt noen varslinger i foreningens epost, som FUV også øverst i sitt
brev på avvisningsvarslet har brukt: vbufpost@hotmail.com. Dette er den eneste mailen
foreningen bruker, og vi kan dessverre ikke se å ha mottatt noen purringer fra FVU
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angående manglende innsending av siste vedtatte årsmelding for organisasjonen. Vi
klager på grunnlag av dette på vedtaket FUV har fattet.
Vi ønsker å få muligheten til å sende inn foreningens siste vedtatte årsmelding, og at
vedtaket på avvisning av søknad om nasjonal grunnstøtte 2018 revurderes.
Vi håper på positiv svar fra FUV.»
Organisasjonen har også vedlagt den manglende årsmeldingen.
Vedtak:

Fordelingsutvalget tar klagen til følge og realitetsbehandler søknaden om
nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2018.
Fordelingsutvalget vil bemerke at det er organisasjonens ansvar å ha rutiner som
gjør at e-poster fra Fordelingsutvalget blir lest. Gjennom utvalgets søknadsportal
er det lagt opp til at det meste av kommunikasjonen skal gå gjennom den
personen som sendte inn søknaden eller den personen organisasjonen i ettertid
har utpekt til å ha ansvaret for søknaden. Utvalget sendte tre e-poster til
søknadsansvarlig hos VBUF uten å få svar. Utvalget ber derfor om at
organisasjonen tar nødvendige grep for å sikre at organisasjonen i
søknadsportalen har ført opp en ansvarlig for søknaden som følger opp
eventuelle e-poster fra utvalget og dets sekretariat.
FUV vil i fremtiden endre våre rutiner på dette punktet slik at også
organisasjonens e-postadresse benyttes ved purring.

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2018 - tilskuddsberettigelse
2.1 Blekkulfklubben
Vedtak:

Søknaden om etableringstilskudd til Blekkulfklubben for tilskuddsåret 2018
avslås fordi organisasjonen ikke har minst 300 tellende medlemmer, se
forskriften § 17 annet ledd bokstav f).
Organisasjonen opplyste til utvalgets sekretariat i møte 13. februar i år at
organisasjonen hadde fått inn en del betalinger i 2017 fra andre personer enn
medlemmenes verge/foresatte og at dette kunne gjøre at de hadde færre enn 300
tellende medlemmer. I e-post datert 14. februar i år skriver så daglig leder i
Blekkulfklubben blant annet at:
"Det stemmer som jeg tidligere har bekreftet, at Blekkulfklubben har
over 300 medlemmer under 25 år der medlemskapet ble betalt i 2017. Vi
har i god tro, med takknemlighet, stolthet og entusiasme tatt imot
påmeldinger som har vært gavemedlemskap fra besteforeldre og andre i
nær relasjon til barn som er blitt påmeldt. Dette var godkjent praksis fra
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tidligere arbeid i Blekkulfs miljødetektiver i samarbeid med Norges
Naturvernforbund. Se vedlegg.
Hvis vi trekker fra medlemmer som er innmeldt og betalt av
besteforeldre, faddere og andre i nær relasjon til barnet - var vi under 300
medlemmer i 2017. Vi gjorde endel research ved oppstart av
Blekkulfklubben og så at det er vanlig for foreninger å tilby
gavemedlemskap. Det er en veldig fin gave å kunne gi verdier videre til
kommende generasjoner ved å kunne gi gavemedlemskap i
organisasjoner som Turistforeningen, Blekkulfklubben, Skiforeningen og
liknende som bursdagsgave eller julegave istedenfor ting. Derfor skulle
jeg ønske at det i fremtiden vil bli en regelendring som vil gjøre det
mulig for besteforeldre å melde inn barnebarn i foreninger som
Blekkulfklubben, Skiforeningen, Turistforeningen og liknende. Inntil det,
vil vi forandre våre innmeldingsrutiner og presisere at det kun er foresatte
som kan melde inn barn i Blekkulfklubben.
(...)
Håper at Blekkulfklubben kan få et etableringstilskudd (evt. noe
forkortet) på bakgrunn av den jobben vi gjør og ønsker å gjøre framover,
særlig i lys av det store engasjementet barn og unge har for å jobbe med
strandryddingaksjoner i 2018. Alt vi har gjort er i god tro. Som du så, har
vi til og med trykket opp kort i forbindelse med våre gavemedlemskap, så
dette er noe vi har trodd fullt og helt var etter gjeldene regler fra
Fordelingsutvalget. Og jeg vil tro at det arbeidet vi driver med er akkurat
det Fordelingsutvalget/Barne og familiedepartementet ønsker å
tilrettelegge for gjennom Fordelingsutvalgets bevilgninger. I hundrevis
av år har vi mennesker formidlet verdier gjennom fortellinger/eventyr,
sang, dans og naturopplevelser.
Jeg er forfatter uten noe akademisk utdannelse. Noen av de morsomme
ordspillene i Blekkulfs undervannsverden som Haiald, Sprelline,
Armianne, Brennmagnethe, Reblekka med flere, skyldes mer min
ordblindhet enn livlig fantasi. Man kan være et godt menneske og bidra
med godt arbeid til organisasjonslivet selv om man ikke har er like god til
å sette seg inn i alle paragrafer. Støtteordningen vil styrke demokratiet
ved også å være tilgjengelig for folk som famler, snubler og ikke forstår
alt med liten skrift. Blekkulf er heller ingen verdensmester eller en helt
som fikser alt, men han gjør sitt beste, er inkluderende og trenger hjelp
fra barn og unge (og eldre) for å løse de problemene vi står overfor. Barn
trenger en som Blekkulf, som trenger dem. Barna er de viktigste i
Blekkulfklubben, og Blekkulfklubben trenger dere for å kunne være der
for barna som trenger og ønsker å være en del av løsningen istedenfor å
være redde tilskuere."
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Fordelingsutvalget vil innledningsvis presisere at det ikke er noe i regelverket
som sier at en organisasjon ikke kan tillate at andre enn foresatte/verge kan gi
bort gavemedlemskap til personer som ønsker å bli medlemmer i en
organisasjon. Imidlertid må alle de medlemmene som organisasjonen tar med
som tellende medlemmer i søknaden til Fordelingsutvalget individuelt og
frivillig ha meldt seg inn i organisasjonen og bekreftet dette ved å betale en
medlemskontingent (se forskriften § 6). Barn under 15 år kan være innmeldt av
foresatt eller verge, og dersom flere i samme familie er medlem av en
organisasjon kan én i familien betale alle kontingentene samlet.
Fordelingsutvalget vil bemerke at det i forskriften, § 6, heter at "Et tellende
medlem (...) har betalt kontingent 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 husstand/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. 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.»
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.
2.2 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge – Lawan
Sekretariatet orienterte om at det er gjennomført en kontroll av organisasjonens
beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2016. På grunn av funn i denne vil sekretariatet blant
annet gjennomføre en utvidet kontroll av lokallagene og kontakte organisasjonens revisor.
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.3 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.
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2.4 MIR-UNG
Vedtak:

MIR-UNG får etableringstilskudd etter forskriften § 17 for tilskuddsåret 2018.
Etter en forutgående kontroll settes antallet tellende medlemmer til 172.
FUV gjør oppmerksom på at MIR-UNG må ha en registrert eller statsautorisert
revisor fra og med 2018.
FUV gjør også oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i
maksimum tre år, se forskriften § 18 andre ledd. For MIR-UNG betyr det at
organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2020.
Organisasjonen må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 14 senest i
grunnlagsåret 2019 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i
tilskuddsåret 2021.

2.5 NORTURK barn og ungdomsforening
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.6 Xerzice
Vedtak:

Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Xerzice for tilskuddsåret 2018 avslås fordi
organisasjonen er en idrettsorganisasjon, se forskriften § 2 tredje ledd bokstav a).
Fordelingsutvalget viser til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)
datert 26. februar 2018. I brevet stadfester departementet Fordelingsutvalgets
vedtak om å avslå Xerzice søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret
2017 fordi Xerzice regnes som en idrettsorganisasjon. Ut i fra utvalgets
vurdering av søknaden om nasjonal grunnstøtte for 2018 har det ikke skjedd
noen endringer i Xerzice som skulle tilsi at utvalget kan fatte noe annet vedtak i
2018.

Sak 3 – Fastsette etableringstilskudd
Vedtak:

MIR-UNG får foreløpig fastsatt kr 187 268 i etableringstilskudd i tilskuddsåret
2018. Tilskuddet er satt etter en vurdering av organisasjonens størrelse og
utbredelse, grad av demokrati og selvstendighet i barne- og ungdomsarbeidet, og
budsjett og arbeidsplan for 2018, se forskriften § 18.

Sak 4 – Internasjonal grunnstøtte 2018 – tilskuddsberettigelse
4.1 Hekta – trosopplæring for ungdom (HEKTA)
Vedtak:

Hekta - trosopplæring for ungdom (HEKTA) godkjennes med 16 B-deltakere.
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4.2 Norges Unge Venstre (NUV)
Vedtak:

Norges Unge Venstre (NUV) godkjennes med 7 A-deltakere og 13 B-deltakere
NUV tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.

4.3 Ungdommens Sjakkforbund (USF)
Vedtak:

Ungdommens Sjakkforbund (USF) godkjennes med 35 A-deltakere og 10 Bdeltakere
USF har oppgitt en aktivitet i Norden, men i tilleggsopplysninger til søknaden
oppgir organisasjonen at denne aktiviteten ikke hadde deltakere fra land utenom
Norden. I følge forskriften § 22 første ledd må aktiviteter som finner sted i et
annet nordisk land ha deltakelse fra minst ett land utenom Norden. Denne
aktiviteten kan dermed ikke godkjennes, og beregningsgrunnlaget nedjusteres
med 10 A-deltakere.

Sak 5 – Årsmelding og regnskap for 2017
Vedtak:

Utvalget godkjente årsmeldingen og regnskapet for 2017 med enkelte endringer.

Sak 6 – Budsjett 2018
Vedtak:

Utvalget vedtok et budsjett på kr 379 139.

Sak 7 – Innledning til kontrollrapporten 2017
Vedtak:

Utvalget godkjente innledningen til kontrollrapporten med endringer.

Sak 8 – Forberedelse til halvårsmøte med departementet
Utvalget gjennomgikk dagsorden til møtet med departementet, og fordelte ansvarsområder.
Vedtak:

T.T.E.

Sak 9 – Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Ved protokollen:

Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver
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Protokollen godkjennes:

Kirsti Marie Stokkeland
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2018:
*. møte ***dag *.*.18 kl. **.** – **.**. møterom * (*. etg)

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.
Neste møte med BLD avholdes *dag *.*.2018 kl. **.**.
Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5).
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