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PROTOKOLL 

FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2020 

 

 

DATO: 16. oktober 2020  

TID: 10.00 – 12.30  

STED: Zoom  

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland 

Lars Tore Flåten 

Qasim Bhatti (til 11.30) 

Signe Lindbråten 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Liv Hauge Norheim 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Joakim Berntson Aase (sekretariatet) (referent) 

 

 

Sak 1 – Høring – midlertidig forskrift for tilskuddsåret 2022 

 

Vedtak:  Utvalgets sekretariat lager et utkast til høringssvar fra Fordelingsutvalget som 

behandles på neste møte. 

 

Sak 2 – Kontroll – innledning til kontrollrapporten 

 

Vedtak: Utvalgets sekretariat oppdaterer kontrollrapporten med innspillene fra utvalget. 

Saken tas opp igjen på neste møte. 

 

Sak 3 – Kontroll 2020 – nasjonal grunnstøtte 

 

3.1 Skjærgårds LIVE 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 2020 godkjennes. 

 

3.2 Ung Kirkesang 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 2020 godkjennes. 

 

Sak 4 – Kontroll 2020 – internasjonal grunnstøtte – Landsforeningen mot 

fordøyelsessykdommer 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 2020 godkjennes. 
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Sak 5 – Nasjonal grunnstøtte 2021 – tilskuddsberettigelse 

 

5.1 4H Norge 

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

 

Vedtak:  4H Norge (N4H) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 

 

N4H får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

5.2 Aktivitetsklubben 

 

Vedtak:  Aktivitetsklubben gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 

Aktivitetsklubben får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i 

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

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

 

5.3 Changemaker 

 

Vedtak: Changemaker gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. Change-

maker får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

d). Changemaker 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). 

 

5.4 Det Islamske Forbundet 

 

Vedtak:  Saken utsettes til neste møte.  

 

5.5 Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom 

 

Vedtak:  Høreselshemmedes Landsforbund Ungdom (HLFU) gis tilskudd etter forskriften 

§ 14 for tilskuddsåret 2021. HLFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a). HLFU 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). HLFU 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). 

 

5.6 Kristelig Folkepartis Ungdom 

 

Vedtak: Søknaden om tilskudd til nasjonalt arbeid for tilskuddsåret 2021 avvises fordi 

partipolitiske ungdomsorganisasjoner ikke omfattes av denne forskriften hva 
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gjelder tildeling av nasjonal grunnstøtte, se forskriften § 2 femte ledd. Utmåling 

av nasjonal grunnstøtte til disse organisasjonene baseres i stedet på moderpartiets 

stemmetall ved siste stortingsvalg og tilskuddsordningen forvaltes av Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. Kristelig Folkepartis Ungdom er en partipolitisk 

ungdomsorganisasjon og er dermed ikke tilskuddsberettiget i denne tilskudds-

ordningen. 

 

5.7 Norges Handikapforbunds Ungdom 

 

Vedtak:  Norges Handikapforbund Ungdom gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2021. Norges Handikapforbund Ungdom får bonuspoeng for 

ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, 

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

Ungdom får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er minimum 

40 % av hvert kjønn , se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a). Norges 

Handikapforbund Ungdom tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

5.8 Norsk Cøliakiforenings Ungdom 

 

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

tilskuddsåret 2021. NCFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og 

ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, 

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

 

5.9 Sodin Drillkorps 

 

Vedtak:  Søknaden om tilskudd til Sodin Drillkorps for tilskuddsåret 2021 avslås fordi 

organisasjonen ikke tilfredsstiller kravene i forskriften § 13 første ledd bokstavene 

g) og h) om 700 tellende medlemmer eller fem tellende lokallag i fem fylker. 

Sodin Drillkorps har oppgitt 26 tellende medlemmer og 6 tellende lokallag i ett 

fylke, og er dermed ikke tilskuddsberettiget i denne tilskuddsordningen. 

Fordelingsutvalget presisere at organisasjonen heller ikke ville vært 

tilskuddsberettiget til etableringstilskudd et forskriften § 17. 

 

5.10 Spire 

 

Vedtak: Spire gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. Spire får 

bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende medlemmer og 

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

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

hvert kjønn, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a). Spire tas ut i ordinær 

kontroll på særskilt grunnlag. 

 

5.11 Ung kirkesang 

 

Vedtak: Ung Kirkesang gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. Ung 

Kirkesang får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 
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andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

Sak 6 – Referat fra halvårsmøte med BFD 

Utvalget gjennomgikk utkast til referat fra halvårsmøtet med BFD. 

 

Vedtak:  Utvalget hadde ingen merknader til referatet. 

 

Sak 7 – Eventuelt 

 

• Utvalget ble orientert om at Barne- og familiedepartementet hadde mottatt et varsel om 

en ansatt i en av organisasjonene i ordningen. Varselet ble videresendt til utvalget som 

rette instans. Utvalgets sekretariat har fulgt opp varselet i en kontroll med den gjeldende 

organisasjonen, og vil gi tilbakemelding til departementet om innholdet i kontrollen.  

 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Joakim Berntson Aase 

Rådgiver 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Stokkeland    

Leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2020: 

8. møte fredag 6.11.20 kl. 10.00-14.00, møterom 3 

9. møte fredag 27.11.20 kl. 10.00-14.00, møterom 3 

10. møte torsdag 10.12.20 kl. 10.00-14.00, møterom 3 

 

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

 

Neste halvårsmøte med BFD avholdes ***dag **.**.20** kl. **.00. 

Halvårsmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


