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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2018 – tilskuddsberettigelse
1.1 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge – LAWAN
Sekretariatet orienterte om saksbehandlingen av søknaden fra LAWAN.
Vedtak:

T.T.E.

1.2 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Vedtak:

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) får etableringstilskudd etter
forskriften § 17 for tilskuddsåret 2018.
Etter en forutgående kontroll settes antallet tellende medlemmer til 178 og
tellende lokallag til 3.
Fordelingsutvalget vil bemerke at det i forskriften § 2 første ledd bokstav d)
heter at: "Tilskudd kan gis til frivillige landsomfattende organisasjoner som ved
sine vedtekter: (...) sikrer at også medlemmer under 15 år har arenaer hvor de
kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i
organisasjonen." Etter å ha satt seg inn i organisasjonens vedtekter kan ikke
Fordelingsutvalget se at disse viser dette. I LMFs vedtekter er det en 15-års
grense for lik møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge
som representant til styret lokalt eller sentralt. Det er imidlertid ingen
formuleringer i vedtektene som for eksempel forplikter organisasjonen til å ta
med medlemmer under 15 år på råd, eller på annen måte legger til rette for

1

arenaer hvor barn kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse. LMF gis
derfor frist til første ordinære landsmøte for å endre vedtektene slik at disse gir
barn under 15 år innflytelse over arbeidet i organisasjonen. Utvalget ber LMF
spesielt om å opplyse om vedtektsendringer på dette punktet så snart endringene
er foretatt.
Fordelingsutvalget vil også bemerke at organisasjonen i henhold til forskriften
§ 13 første ledd bokstav e) må ha eget styre for barne- og ungdomsarbeidet.
Dette må dere ha fra og med grunnlagsåret 2019. Et slikt styre trenger ikke å
velges av landsmøtet, men skal ha ansvaret for å følge opp barne- og
ungdomsarbeidet i organisasjonen. Det må fremgå av organisasjonens
årsmelding hvem som sitter i styret.
LMF må fra og med grunnlagsåret 2019 ha en egen årsmelding for barne- og
ungdomsarbeidet, eller i det minste et eget kapittel om dette i årsmeldingen for
organisasjonen, se forskriften § 13 første ledd bokstav j). LMF må også kunne
fremlegge et eget avdelingsregnskap som viser driftsutgiftene til den sentrale
virksomheten for barn og unge, se forskriften §§ 30 andre ledd bokstav a) og 34.
Fordelingsutvalget gjør oppmerksom på at organisasjonene i ordningen kan få
etableringstilskudd i maksimum tre år, se forskriften § 18 andre ledd. For LMF
betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret
2020. LMF må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 14 senest i
grunnlagsåret 2019 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i
tilskuddsåret 2021.
1.3 NORTURK barn og ungdomsforening
Vedtak:

Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Norturk barn og ungdomsforening for
tilskuddsåret 2018 avslås fordi organisasjonen ikke tilfredsstiller kravene til
demokratisk oppbygging, se forskriften §§ 17 andre ledd bokstav b) og 13 første
ledd bokstav b).
I organisasjonens vedtekter, § 5, heter det at "Alle medlemmer over 16 år har
stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen". Dette er i strid med
forskriften § 17 andre ledd bokstav b) hvor det heter at "For å motta
etableringstilskudd må en organisasjon ved 31. desember i grunnlagsåret ha: (...)
demokratisk oppbygging", og forskriften § 13 første ledd bokstav b) hvor det
heter at "For å kunne motta basistilskudd, må organisasjonen ha (...) en
demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år
fullverdige, demokratiske rettigheter i organisasjonen, dvs. stemmerett, lik
møterett, tale- og forslagsrett, og rett til å la seg velge som representant".
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1.4 SKAS
Vedtak:

SKAS får etableringstilskudd etter forskriften § 17 for tilskuddsåret 2018.
Tilskuddet gis under forutsetning av at SKAS fortsetter arbeidet med å utvikle en
nasjonal overbygging for sine lokallag, og at sentralleddet i organisasjonen klart
skilles fra driften av lokallaget på Sagene i Oslo. Et eventuelt tilskudd i
tilskuddsåret 2019 vil være avhengig av at det går klart frem av organisasjonens
årsmelding for 2018 og arbeidsplan og budsjett for 2019 at SKAS jobber som en
nasjonal organisasjon. Det bør gå klart frem hvilke aktiviteter som er sentrale og
lokale. SKAS bør også kunne fremvise egne regnskap og budsjetter for
henholdsvis sentralleddet og SKAS Sagene.
Etter en forutgående kontroll av organisasjonens grunnlagsdokumentasjon for
grunnlagsåret 2017 settes antallet tellende medlemmer til 164, antallet
medlemmer totalt til 265, og antallet tellende lokallag til 2 i 2 fylker.
FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i
maksimum tre år, se forskriften § 18 andre ledd. For SKAS betyr det at
organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2020. SKAS
må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 14 senest i grunnlagsåret 2019 for
å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2021.

1.4 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF)
Vedtak:

Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) gis tilskudd etter forskriften
§ 14 for tilskuddsåret 2018.
VBUF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret,
andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstavene a), b), c) og d).

Sak 2 – Fastsette etableringstilskudd
Vedtak:

Fordelingsutvalget fastsetter følgende etableringstilskudd for tilskuddsåret 2018:
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
MIR-UNG
SKAS
SPIRE

-

kr 200 000
kr 200 000
kr 187 268
kr 275 000

Tilskuddene er satt skjønnsmessig etter en vurdering av kriteriene i forskriften
§ 18.
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Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2018 – kontroll
3.1 Aktivitetsklubben (AK)
Vedtak:

Aktivitetsklubben mister bonuspoengene for ungdomsrepresentasjon i styret, og
organisasjonen får dermed kun 90 % bonuspoeng i 2018. Dette fører til en
reduksjon i beregningsgrunnlaget på 2 988,4 poeng. Tilskuddet vil bli justert i
forbindelse med 2. fordeling 2018. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.

3.2 Frikirkens barn og unge
Vedtak:

Beregningsgrunnlag godkjennes.

3.3 Junior- og barneorganisasjonen JUBA (JUBA)
Vedtak:

JUBAs beregningsgrunnlag oppjusteres med 120 deltakerdager på kurs,
tilsvarende 960 grunnpoeng. Organisasjonen får 90 % bonuspoeng i 2018, og
beregningsgrunnlaget oppjusteres dermed til sammen med 1 824 poeng. JUBAs
tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2018.

3.4 Juvente
Vedtak:

Beregningsgrunnlag godkjennes.

3.5 Metodistkirkens Barne- og ungdomsforbund
Vedtak:

Beregningsgrunnlag godkjennes.

3.6 Norsk Epilepsiforbund
Vedtak:

Norsk Epilepsiforbund beregningsgrunnlag oppjusteres med to tellende lokallag,
tilsvarende 100 grunnpoeng. Organisasjonen får 10 % bonuspoeng i 2018, og til
sammen utgjør endringen derfor en oppjustering på 110 poeng. Organisasjonens
tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2018.

3.7 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

3.8 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU)
Vedtak:

SFFUs beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2018 reduseres med 8 tellende
medlemmer, og ett tellende lokallag og ett fylke. Dette gjør at organisasjonen
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kun har tellende lokallag i ett fylke, og ikke er tilskuddsberettiget for
tilskuddsåret 2018.
I henhold til forskriften § 19 kan en organisasjon «søke om uttrappingstilskudd
når den har mottatt nasjonal grunnstøtte jf. §§ 13 eller 14 i de tre foregående
tilskuddsårene, men ikke lenger oppfyller kravene til: a) antall tellende
medlemmer, b) antall tellende lokallag, eller c) antall fylker med tellende
lokallag.». SFFU mottok nasjonal grunnstøtte i tilskuddsårene 2015, 2016 og
2017, og kan dermed motta uttrappingstilskudd for tilskuddsåret 2018.
Etter forskriften § 20 skal uttrappingstilskuddet settes til halvparten av
organisasjonens tilskudd foregående år. SFFU fikk i 2017 tilskudd på kr
311 168. Halvparten av dette utgjør kr 155 584.
Utvalget gjør oppmerksom på at uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år
innenfor en periode på maksimalt syv år, se forskriften § 20.
Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2018.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom
liknende avvik avdekkes i fremtidige kontroller..
3.9 Ungdom mot EU
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

Sak 4 – Internasjonal grunnstøtte 2018 – kontroll
4.1 AKKS Norge
Vedtak:

AKKSs beregningsgrunnlag nedjusteres med tre A-deltakere. Tilskuddet justeres
i forbindelse med 2. utbetaling i 2018. Dersom det er utbetalt for mye i tilskudd i
2018, vil dette bli krevd tilbakebetalt i dette grunnlagsåret. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik
avdekkes ved fremtidige kontroller.

4.2 Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

4.3 Kristen Idrettskontakt (KRIK)
Vedtak:

KRIKs beregningsgrunnlag nedjusteres med fem B-deltakere. Tilskuddet
justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2018. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.
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4.4 Norges KFUK-KFUM
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes. Fordi det ble funnet noen avvik på
kontrolltidspunktet, tas Norges KFUK-KFUM ut i forutgående kontroll ved
neste søknad om tilskudd til internasjonalt arbeid.

4.5 Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

Sak 5 – Informasjon om oppdrag fra BLD
Sekretariatet informerte om at Bufdir har fått i oppdrag om å lage en fremdriftsplan for en
gjennomgang av forskriften. Bufdir skal også gi tilbakemelding på hvilke områder av
forskriften de anser bør revideres og hvordan brukerorganisasjonene eventuelt skal involveres.
Vedtak:

T.T.E.

Sak 6 – Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Ved protokollen:

Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver
Ellen Gjeruldsen
rådgiver

Protokollen godkjennes:

Kirsti Marie Stokkeland
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2018:
6. møte mandag 14.5.18 kl. 09.00 – 13.00. møterom 7 (7. 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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