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PROTOKOLL 

FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2020 

 

 

DATO: 13. januar 2020 

TID: 09.00 – 13.00 

STED: Fredrik Selmers vei 3, Oslo 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede: 

Kirsti Marie Stokkeland  

Lasse Birkeland 

Agnes Skagemo 

Qasim Bhatti 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Signe Lindbråten 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

Joakim Berntson Aase (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 - Internasjonal grunnstøtte 2015-2018 – Natur og Ungdom – vurdering av 

tilbakebetalingskrav 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste utvalgsmøte.   

 

Sak 2 - Nasjonal grunnstøtte 2020 – tilskuddsberettigelse 

 

2.1 Blå Kors Norge 

 

Vedtak: Blå Kors Norge (BKN) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

 

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

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

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

bokstavene b). BKN 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). 

 

2.2 Brunstad Ungdomsklubb 

 

Vedtak: Brunstad Ungdomsklubb gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

 

Brunstad Ungdomsklubb får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen 

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

a), c) og d). BUK 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). 
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2.3 Den Norske Turistforening 

 

Vedtak:  DNT gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

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

bokstav a). DNT 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). DNT 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). 

2.4 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon 

Vedtak: Det Norske Misjonsselskaps Barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U) gis 

tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020.  

NMS-U får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

NMS-U tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

2.5 Diabetesforbundet 

 

Vedtak: Diabetesforbundet gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

 

Diabetesforbundet får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstav a). Diabetesforbundet får ikke bonuspoeng for 

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

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

Diabetesforbundet 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). 

 

2.6 Frelsesarmeens barn og unge 

 

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

tilskuddsåret 2020. 

 

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). 

 

2.7 Frikirkens Barn & Unge 

 

Vedtak:  Frikirkens Barn & Unge gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 
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Frikirkens Barn & Unge får bonuspoeng for kjønnsbalanse og 

ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, 

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

2.8 Humanistisk Ungdom 

 

Vedtak: Humanistisk Ungdom (HU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2020. 

 

HU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

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

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

 

2.9 Håndverkstedet for barn og unge 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget avviser søknaden fra Håndverkstedet for barn og unge 

(HFBU) om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2020 fordi organisasjonen 

ikke har sendt inn revisjonsberetning for årsregnskapet for grunnlagsåret 2018, 

se forskriften § 30 andre ledd bokstav a). 

 

Utvalget presiserer at vi ikke har realitetsbehandlet resten av organisasjonens 

søknad, og forbeholder oss retten til å gjøre det dersom en eventuell klage skulle 

føre frem. 

 

2.10 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon 

 

Vedtak: Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (ImF UNG) gis tilskudd 

etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

ImF UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

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

og d). ImF UNG 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). 

 

2.11 Juvente 

 

Vedtak: Juvente gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

 

Juvente får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

d). Juvente 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). 

 

2.12 Kristen Idrettskontakt 

 

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

2020.  
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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).  

 

2.13 Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 

 

Vedtak: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2020. 

 

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 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). Landsforeningen for Nyrepasienter og 

Transplanterte 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). 

 

2.14 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 

 

Vedtak: Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2020. 

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

bokstav a). LMF 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). LMF 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 MakeMusic 

 

Vedtak: MakeMusic gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

 

MM får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.16 Mental Helse Ungdom 

Adrian Kjølø Tollefsen erklærte seg inhabil og forlot rommet under behandlingen av saken. 

 

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

2020.  

 

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). 

 

2.17 Miljøagentene 

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

 

Vedtak: Miljøagentene (MA) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020.  
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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 tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.18 Misjonskirken UNG 

 

Vedtak: Misjonskirken UNG (UNG) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2020. 

 

UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.19 Noregs Ungdomslag 

 

Vedtak: Noregs Ungdomslag (NU) får tilskot etter føresegna §13 for tilskotsåret 2020. 

 

NU får bonuspoeng for jamstilling i styret, sjå føresegna § 16 tredje ledd bokstav 

a). NU får ikkje bonuspoeng for delen av unge i styret, sjå føresegna § 16 tredje 

ledd bokstav b). NU får ikkje bonuspoeng for delen av teljande medlemmar og 

sjølvstende då delen av teljande medlemar er under 50 %, sjå føresegna § 16 tredje 

ledd bokstavane c) og d). 

 

NU skal i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.20 Norges Astma- og allergiforbund 

 

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

tilskuddsåret 2020. 

 

NAAF 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). NAAF 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). 

 

2.21 Norges Blindeforbunds ungdom 

 

Vedtak:  NBFU gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 2020. 

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).  

NBFU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.  
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2.22 Norges Bygdeungdomslag 

 

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

tilskuddsåret 2020.  

 

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).  

 

2.23 Norges Handikapforbund Ungdom 

 

Vedtak:  Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 

for tilskuddsåret 2020. 

NHFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). NHFU 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). 

2.24 Norges Husflidslag 

 

Vedtak:  Norges Husflidslag gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

Norges Husflidslag 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). Norges Husflidslag 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). 

2.25 Norges Jeger- og Fiskerforbund 

 

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

tilskuddsåret 2020. 

 

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). 

 

NJFF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

 

2.26 Norges KFUK-KFUM Speidere 

 

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

2020. 
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Norges KFUK-KFUM Speidere får bonuspoeng for kjønnsbalanse og 

ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, 

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

 

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

 

2.27 Norges Livredningsselskap 

 

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

tilskuddsåret 2020. 

 

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). 

 

2.28 Norges Røde Kors 

 

Vedtak:  Norges Røde Kors gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

Norges Røde Kors får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstav a). Norges Røde Kors 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 Røde Kors 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). 

2.29 Norges Unge Katolikker 

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

tilskuddsåret 2020. 

NUK får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). NUK 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). 

NUK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

2.30 Norsk Cøliakiforenings Ungdom 

 

Vedtak: Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2020.  

 

NCFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

d). NCFU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 
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minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). 

 

2.31 Norsk Epilepsiforbund 

 

Vedtak:  Norsk Epliepsiforbund gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

Norsk Epilepsiforbund 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). Norsk Epilepsiforbund 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). 

2.32 Norsk Folkehjelp 

 

Vedtak: Norsk Folkehjelp (NF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020.  

 

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 eller 

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

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

 

2.33 Norsk Luthersk Misjonssamband UNG 

 

Vedtak: Norsk Luthersk Misjonssamband UNG (NLM UNG) gis tilskudd etter forskriften 

§ 13 for tilskuddsåret 2020. 

 

NLM UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

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

d). NLM UNG får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det 

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

bokstavene b).  

 

NLM UNG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.34 Norsk Revmatikerforbund 

 

Vedtak: Norsk Revmatikerforbund (NRF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2020. 

 

NRF får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

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

 

NRF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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2.35 Norsk Tourette Forening 

 

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

2020. 

 

NTF 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). NTF 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).  

 

2.36 Norske Samers Riksforbund 

 

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

tilskuddsåret 2020. 

 

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 eller 

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

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

 

NSR tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.37 Opplyst ungdom 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Opplyst Ungdom avvises da 

organisasjonen ikke har sendt spesifisert årsregnskap for grunnlagsåret (2018), 

siste vedtatte årsmelding eller vedtekter for organisasjonen, se forskriften § 30 

andre ledd bokstavene a) og b). Søknaden er heller ikke signert av daglig leder 

på søknadstidspunktet, og det er ikke lagt ved fullmakt fra organisasjonens styret 

om at vedkommende som har sendt inn søknaden har rett til å signere på vegne 

av organisasjonen, se forskriften § 30 fjerde ledd. 

I forskriften § 30 andre ledd heter det at organisasjonene som søker om nasjonal 

grunnstøtte skal sende inn spesifisert årsregnskap for grunnlagsåret (2018), siste 

vedtatte årsmelding og vedtekter. Organisasjonen har ikke sendt med noen av 

disse dokumentene. 

 

I henhold til forskriften § 30 fjerde ledd skal søknaden være signert av daglig 

leder i sentralleddet på søknadstidspunktet, eventuelt en annen som styret har gitt 

fullmakt til å signere på vegne av organisasjonen. Fullmakten må legges ved 

søknaden. I henhold til Enhetsregisteret er det Najib Dahir Mahamud som er 

daglig leder i organisasjonen. Søknaden er imidlertid sendt inn av Abdirashid 

Hassan, og det er ikke lagt ved en fullmakt på at han kan signere søknaden. 
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I forskriften § 30 sjette ledd heter det at "Dersom søknader eller vedlegg ikke er 

fullstendige, kan Fordelingsutvalget sette en rimelig frist for retting. Pålegget gis 

skriftlig sammen med en orientering om at dersom tilfredsstillende retting ikke 

skjer innen fristen, kan vedkommende søknad helt eller delvis avvises, eller 

avgjøres på det foreliggende ufullstendige grunnlaget." Utvalgets sekretariat 

sendte purring på de manglende dokumentene 11. november 2019 med frist til 

28. november 2019. Det ble deretter sendt påminnelser 28. og 30. november 

2019. Siden dokumentene ikke er sendt inn tilfredsstiller ikke organisasjonen 

vilkårene for at søknaden skal behandles, og søknaden må dermed avvises.  

2.38 Press – Redd Barna Ungdom 

 

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

2020. 

 

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 bokstavene a). 

 

2.39 RE:ACT 

 

Vedtak: RE:ACT får uttrappingstilskudd etter forskriften § 19 for tilskuddsåret 2020. 

 

Etter forskriften § 20 skal tilskuddet settes til halvparten av organisasjonens 

tilskudd foregående år. RE:ACT fikk i 2019 tilskudd på kr 494 327. Halvparten 

av dette utgjør kr 247 164. 

 

Utvalget gjør oppmerksom på at uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år 

innenfor en periode på maksimalt syv år, se forskriften § 20. 

 

2.40 Skjærgårds LIVE 

 

Vedtak: Skjærgårds LIVE gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020.  

 

Skjærgårds 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).   

 

Skjærgårds LIVE tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.41 Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening 

 

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

etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

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).  

 

 



 11 

 

 

2.42 Søndagskolen Norge 

Agnes Skagemo erklærte seg inhabil og forlot rommet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak:  Søndagsskolen Norge gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

 

Søndagsskolen Norge får bonuspoeng for kjønnsbalanse, 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). 

 

2.43 Ung i kor 

Vedtak:  Ung i kor gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

Ung i kor får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

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

og d). Ung i kor 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). 

Ung i kor tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

2.44 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening 

 

Vedtak: Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) gis tilskudd etter forskriften 

§ 14 for tilskuddsåret 2020. 

 

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).  

 

VBUF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Sak 3 – Internasjonal grunnstøtte 2020 – tilskuddsberettigelse 

 

3.1 Framfylkningen LOs barne- og familieorganisasjon 

 

Vedtak:  Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon (FRAM) godkjennes med 

52 A-deltakere for tilskuddsåret 2020.  

3.2 Humanistisk Ungdom 

 

Vedtak: Humanistisk Ungdom godkjennes med 2 B-deltakere for tilskuddsåret 2020. 
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3.3 Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser 

 

Vedtak:  Hyperion godkjennes med 1 A-deltaker for tilskuddsåret 2020. 

 

3.4 Miljøagentene 

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

 

Vedtak: Miljøagentene (MA) godkjennes med 11 A-deltakere for tilskuddsåret 2020. 

 

MA tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.5 Misjonskirken UNG 

 

Vedtak: Misjonskirken UNG godkjennes med 15 A-deltakere og 2 B-deltakere for 

tilskuddsåret 2020.  

 

3.6 Norges Blindeforbunds ungdom 

 

Vedtak:  Norges Blindeforbund Ungdom godkjennes med 4 A-deltakere for tilskuddsåret 

2020.  

 

Norges Blindeforbund Ungdom tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.7 Norges Døveforbund 

 

Vedtak:  Norges Døveforbund godkjennes med 4 A-deltakere og 2 B-deltakere for 

tilskuddsåret 2020.  

 

Norges Døveforbund tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.8 Norges KFUK-KFUM Speidere 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM Speidere godkjennes med 28 A-deltakere og 2 B-deltakere 

for tilskuddsåret 2020. 

 

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

 

3.9 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 

 

Vedtak:  Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag godkjennes med 7 A-deltakere 

og 2 B-deltakere for tilskuddsåret 2020.  

 

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslagtas ut i ordinær kontroll på 

særskilt grunnlag. 
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3.10 Norges Speiderforbund 

 

Vedtak:  Norges Speiderforbund godkjennes med 142 A-deltakere og 5 B-deltakere for 

tilskuddsåret 2020. 

Norges Speiderforbund tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

3.11 Ny Generasjon 

Vedtak:  Ny Generasjon godkjennes med 3 A-deltakere for tilskuddsåret 2020.  

3.12 Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg 

Vedtak:  Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) godkjennes med 1 A-deltaker 

for tilskuddsåret 2020.  

PBU har lagt ved dokumentasjon på de to oppgitte aktivitetene sammen med 

søknaden. Dokumentasjonen viser at aktiviteten som ble gjennomført i Norden 

(Camp Nordic i Danmark) ikke hadde deltakere fra andre land enn de nordiske. I 

følge forskriften § 22 første ledd må  aktiviteter som finner sted i et nordisk land 

ha deltakelse fra minst ett land utenom Norden for å kunne godkjennes som en 

poenggivende aktivitet. Dette vilkåret er ikke oppfylt for den aktuelle aktiviteten, 

og utvalget kan dermed ikke godkjenne aktiviteten. PBUs beregningsgrunnlag 

nedjusteres derfor med 110 A-deltakere. 

3.13 Ungdommens Sjakkforbund 

Vedtak: Ungdommens sjakkforbund godkjennes med 48 A-deltakere og 7 B-deltakere for 

tilskuddsåret 2020. 

Ungdommens Sjakkforbund tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

3.14 Ung i kor 

Vedtak:  Ung i kor godkjennes med 87 A-deltakere og 1 B-deltaker for tilskuddsåret 

2020.  

Ung i kor tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

Sak 4 – Generell diskusjon om inngangskravene for internasjonal grunnstøtte 

 

Utvalget diskuterte om det var rimelig å kreve at alle organisasjonene som kun søker 

internasjonal grunnstøtte skal oppfylle alle inngangskravene for å motta nasjonal grunnstøtte. 

 

Vedtak: Utvalget ba sekretariatet om å se på hvordan praksis rundt dette har vært i  

tidligere år. 
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Sak 5 – Orientering 

 

5.1 Tilskuddsbeløp 2020 nasjonalt og internasjonalt 

Sekretariatet orienterte utvalget om tilskuddsbeløp for hhv. nasjonal og internasjonal 

grunnstøtte 2020. Nasjonal grunnstøtte har et tilskuddsbeløp på 145,8 millioner, mens beløpet 

for den internasjonale grunnstøtten er på 4,37 millioner. Begge er økt fra 2019.  

 

Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 6 – Eventuelt 

 

Det var ingen saker til eventuelt.  

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Ellen Gjeruldsen 

rådgiver 

 

Joakim Berntson Aase 

rådgiver 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2020: 

2. møte mandag 27.1.20 kl. 09.00 -13.00, møterom Video Bufdir 10 (1. etg.) 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Fredrik Selmers vei 3. 

 

Neste halvårsmøte med BFD avholdes mandag **.**.20** kl. **.**. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


