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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2020 – tilskuddsberettigelse
1.1 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter
Vedtak:

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) gis tilskudd etter forskriften §13
for
tilskuddsåret
2019.
APTK får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende
medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c)
og d). APTK 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).
Fordelingsutvalget merker seg at APTK ikke har ansatte i organisasjonen, og
viser til forskriften § 13 første ledd bokstav a) hvor det er et krav om at
organisasjoner som får basistilskudd må ha minst én ansatt som har ansvaret for
barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen, om ikke Fordelingsutvalget finner
det forsvarlig å dispensere. Ut i fra en vurdering av APTKs årsmeldinger og
utvalgets kontroller av organisasjonens beregningsgrunnlag, mener utvalget at
barne- og ungdomsarbeidet i APTK ivaretas på en tilfredsstillende måte og at det
er forsvarlig å dispensere fra kravet i forskriften. APTK har en sekretær med
ansvar for organisasjonen, samt flere faste frivillige, som gjør at de svarer ut
henvendelser i rimelig tid. Organisasjonen har søkt om dispensasjon fra kravet.
Dispensasjonen gis for ett år av gangen, og APTK må søke om dispensasjon fra
dette kravet hvert år det måtte være aktuelt.
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1.2 Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdomsarbeid
Vedtak:

Landsorganisasjonen
for
tverrkirkelige
ungdomsarbeid
etableringstilskudd etter forskriften § 17 for tilskuddsåret 2020.

(LTU)

får

Etter en forutgående kontroll settes antallet medlemmer totalt til 1 386, antallet
tellende medlemmer til 1 135 og antallet tellende lokallag til 5, se forskriften §§
6, 7 og 8.
LTU gis kr 300 000,- i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt skjønnsmessig etter
en vurdering av kriteriene i forskriften § 18.
Fordelingsutvalget presiserer at dere skal bruke tilskuddet etter forutsetningene i
forskriften § 34, hvor det står at tilskuddet kun kan brukes til organisasjonens
driftsutgifter til den sentrale virksomhet for barn og ungdom. Med driftsutgifter
menes utgifter til sentral administrasjon, landsmøter, styremøter, sentrale
aktiviteter, medlemsblad, ordinære avskrivninger etc.
LTUs årsregnskap for 2019 viser at LTU ikke har inntektsført andre inntekter enn
etableringstilskuddet i 2019, men at dere samtidig har fordelt støtte til lokallagene.
Fordelingsutvalget varsler derfor om at vi vil gjennomføre en kontroll av bruken
av tilskuddet i 2019, og at vi kan kreve at dere tilbakebetaler tilskudd som
eventuelt ikke er brukt etter forutsetningene i regelverket.
I forskriften § 30 andre ledd bokstav a) er det et krav om at tilskudd som er gitt
etter forskriften og utbetalt i grunnlagsåret skal være spesifisert i årsregnskapet
eller note til dette. LTUs årsregnskap for 2019 spesifiserer ikke tilskuddet fra
Fordelingsutvalget, men organisasjonens eneste regnskapsførte inntekt for 2019
er kr 300 000, ført som Offentlig tilskudd i resultatrapporten. Ettersom dette
beløpet stemmer overens med tilskuddet organisasjonen mottok fra
Fordelingsutvalget i 2019, godkjenner vi regnskapet. Organisasjonen må
imidlertid se til at tilskuddet fra Fordelingsutvalget er spesifisert fra og med
årsregnskapet 2020.
Fordelingsutvalget gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få
etableringstilskudd i maksimum tre år, se forskriften § 18 andre ledd. For LTU
betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret
2021. LTU må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 113 senest i
grunnlagsåret 2020 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret
2022.
1.3 Mat & Adferd
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

1.4 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund
Vedtak:

Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (NBUF) gis tilskudd etter
forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020.

2

NBUF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret,
andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstavene a), b), c) og d).

NBUF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.
1.5 SKAS
Vedtak:

Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra SKAS for tilskuddsåret 2020 avvises
fordi organisasjonen ikke har sendt inn årsregnskap og revisjonsberetning for
grunnlagsåret (2018) i henhold til forskriften § 30 andre ledd bokstav a). SKAS
har heller ikke sendt inn sist vedtatte årsmelding i henhold til samme bestemmelse.
SKAS fikk tilsendt en e-post med en purring på den manglende dokumentasjonen
26. november 2019. Samtidig ble det laget en oppgave i Bufdirs søknadsportal
hvor organisasjonen kunne sende inn dokumentasjonen innen 1. februar 2020. Det
ble sendt ut påminnelser per e-post til SKAS 1. og 3. februar 2020.
I henhold til forskriften § 30 sjette ledd kan Fordelingsutvalget sette en rimelig
frist for retting dersom søknaden ikke er fullstendig. 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. Fordelingsutvalget mener at årsregnskapet,
revisjonsberetningen og årsmeldingen er helt avgjørende dokumenter for å
vurdere om organisasjonen bør gis tilskudd, og søknaden må derfor avvises helt.
I henhold til forvaltningsloven § 16 og forskriften §§ 37 siste ledd og 38 fjerde
ledd, varsler Fordelingsutvalget om at utvalget kan kreve tilbake hele tilskuddet
for 2018 dersom årsregnskapet og revisjonsberetning for 2018 ikke sendes til
utvalget.

1.6 Ungdom mot narkotika
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

1.7 World Saving Hustle
Vedtak:

Søknaden om tilskudd til nasjonalt arbeid til World Saving Hustle (WSH) for
tilskuddsåret 2020 avslås fordi organisasjonens vedtekter ikke viser at
organisasjonen arbeider for barn og ungdom med spørsmål som gjelder barn og
ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter.
I forskriften § 2 første ledd bokstav a) heter at "[t]ilskudd kan gis til frivillige,
landsomfattende organisasjoner som ved sine vedtekter: a) kan vise til at
organisasjonen arbeider for barn og ungdom med spørsmål som gjelder barn og
ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter."
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Det fremgår ikke klart av forskriften § 2 om når vedtektene må tilfredsstille
kravene i forskriften. Det er imidlertid et krav i § 17 andre ledd om at
organisasjoner som mottar etableringstilskudd må ha egne vedtekter ved 31.
desember i grunnlagsåret. Dermed er det rimelig å anta at kravet om at vedtektene
må vise til at organisasjonen arbeider for barn og ungdom med spørsmål som
gjelder barn og ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter
også gjelder ved 31. desember i grunnlagsåret. WSH benytter 2019 som
grunnlagsår.
I WHS vedtekter står det ingenting om at organisasjonen arbeider for barn og
ungdom med spørsmål som gjelder barn og ungdom, eller har barn og ungdom
som deltakere i sine aktiviteter. I WHS vedtekter §4.1 står det at "Alle som sier
seg enig i organisasjonens verdier i tråd med vedtektene kan være medlem av
organisasjonen." Det innebærer at organisasjonen kan ha barn og unge som
medlemmer, men det er ingenting som tilsier at de spesielt jobber for og mot barn
og unge.
I en e-post til Fordelingsutvalgets sekretariat skriver WHS at "På besøk av
Fordelingsutvalget fikk vi beskjed at vedtektene våre ikke tydelig nok reflekterte
at vi jobber for barn og unge, og at dette muligens kunne være en utfordring for
etableringsstøtten. For oss har det vært en selvfølge at vi jobber for barn og unge,
ettersom vi som sitter i styret i organisasjonen selv er alle under 26 år. Yngste
styremedlem hos oss er 14 år, og er en super engasjert jente i Kristiansand. På
aktivitetene våre er det alltid flest barn og unge. Om det er slik at vi må ha det
enda tydeligere i vedtektene, så vil vi kalle inn til ekstraordinært årsmøte og få
dette gjort om dette hjelper. Støtten vi evt. får fra dere betyr utrolig mye, så vi
håper vi kan finne en løsning for dette.
Fordelingsutvalget forholder seg til forskriftens krav når det gjelder å vurdere om
en organisasjon er tilskuddsberettiget. Utvalget anser at WHS vedtekter ikke
oppfyller kravene i forskriften § 2 første ledd bokstav a) og at organisasjonen
dermed ikke er tilskuddsberettiget i tilskuddsåret 2020.
Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2020 – tilskuddsberettigelse
2.1 Arbeiderens Ungdomsfylking
Vedtak:

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) godkjennes med 14 A-deltakere for
tilskuddsåret 2020.

2.2 Kristelig Folkepartis Ungdom
Vedtak:

KRFU godkjennes med 9 A-deltakere for tilskuddsåret 2020. KRFU tas ut i
ordinær kontroll på særskilt grunnlag.

2.3 Norges Unge Venstre
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Vedtak:

Norges Unge Venstre (NUV) godkjennes med 18 A-deltakere og 16 B-deltakere
for tilskuddsåret 2020.

Sak 3 – Årsrapport 2019
Sekretariatet la frem utkast til årsrapport for utvalget for 2019 og driftsbudsjett for utvalget for
2020.
Vedtak:

Årsrapporten for 2019 og budsjettet for 2020 godkjennes med endringer.

Sak 4 – Eventuelt
•

Sekretariatet orienterte om fremdriften i prosessen med å endre forskriften.

Ved protokollen:
Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver
Ellen Gjeruldsen
rådgiver
Joakim Berntson Aase
rådgiver

Protokollen godkjennes:

Kirsti Stokkeland
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2020:
5. møte fredag 20.3.20 kl. 09.00-13.00, møterom Video Bufdir 10 (1. etg.)
6. møte torsdag 16.4.20 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).
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