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PROTOKOLL 

FRA 8. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2020 

 

 

DATO: 6. november 2020  

TID: 10.00 – 12.00  

STED: Zoom  

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland 

Lars Tore Flåten 

Signe Lindbråten 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Høringsuttalelse – midlertidig forskrift for tilskuddsåret 2022 

 

Vedtak:  Utvalget godtar sekretariatets forslag til høringsuttalelse med noen endringer og 

presiseringer. 

 

Sak 2 – Kontroll 2019 – innledning til kontrollrapporten 

 

Vedtak: Utvalget godtar kontrollrapportens innledning med enkelte endringer. 

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2021 – tilskuddsberettigelse 

 

3.1 ADHD Norge 

 

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

 

ADHD Norge 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). ADHD Norge 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). 

 

3.2 AKKS Norge 

 

Vedtak: AKKS Norge gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 
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AKKS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

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

 

3.3 Brunstad Ungdomsklubb 

 

Vedtak:  Brunstad Ungdomsklubb (BUK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2021. 

 

BUK 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). 

 

3.4 Den Norske Turistforeningen 

 

Vedtak: Den Norske Turistforening (DNT) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2021. 

 

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). 

 

3.5 Dysleksi Norge 

 

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

 

Dysleksi Norge 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). Dysleksi Norge 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). 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at organisasjonene ikke skal legge ved lister over 

medlemmer i organisasjonen med søknaden, men ha den tilgjengelig dersom 

utvalget ber om innsyn i den. 
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3.6 Feriehjelpen 

 

Vedtak: Søknaden om tilskudd til Feriehjelpen avslås fordi organisasjonen ikke er 

demokratisk oppbygget, se forskriften §§ 17 andre ledd bokstav b) og 13 første 

ledd bokstav b). Organisasjonen har heller ikke minst 300 tellende medlemmer i 

tråd med forskriften § 17 andre ledd bokstav f) eller minst to tellende lokallag i to 

fylker i tråd med forskriften § 17 andre ledd bokstav g). 

 

I henhold til forskriften § 17 andre ledd bokstav b) må organisasjoner ha en 

demokratisk oppbygging for å motta etableringstilskudd. Dette må sees i 

sammenheng med forskriften § 13 første ledd bokstav b) hvor det heter at for å 

kunne motta tilskudd 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" og forskriften § 6 hvor det heter at "Et 

tellende medlem har pr. 31. desember i grunnlagsåret ... etter fylte 15 år fulle 

demokratiske rettigheter i organisasjonen." I Feriehjelpens vedtekter § 5 heter det 

at "Bare styret har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen." og i 

vedtektene § 11 heter det at "Styret velger styrets medlemmer...". Dette er i strid 

med de nevnte paragrafene i forskriften. 

 

I forskriften § 17 andre ledd bokstavene f) og g) heter det at for å motta 

etableringstilskudd må en organisasjon ved 31. desember i grunnlagsåret ha minst 

300 tellende medlemmer, jf. § 6, og minst to tellende lokallag i ulike fylker, jf. 

§ 9. I søknaden oppgir Feriehjelpen ni tellende medlemmer og ett tellende lokallag 

i ett fylke. Det er i seg selv ikke tilstrekkelig for å oppfylle forskriftens krav. 

Imidlertid heter det også i organisasjonens vedtekter, § 4, at "Det er ingen 

medlemmer i foreningen...". Organisasjonen har dermed ikke tellende medlemmer 

i tråd med forskriften §§ 6 og 17 andre ledd bokstav f).  

 

I forskriften § 9 heter det at et tellende lokallag må ha minst fem tellende 

medlemmer ved 31. desember i grunnlagsåret. Siden organisasjonen ikke har 

medlemmer er ikke kravet til minst fem tellende medlemmer oppfylt, og 

organisasjonen har dermed ikke tellende lokallag i tråd med forskriften § 9. 

Dermed er heller ikke kravet i forskriften § 17 andre ledd bokstav g) om to tellende 

lokallag i to fylker oppfylt. 

 

3.7 Framfylkingen 

 

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

 

Framfylkingen får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

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

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). 
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Framfylkingen tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019. 

 

3.8 Frikirkens barn og unge 

 

Vedtak:  Frikirkens barn og unge (FRIBU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2021. 

 

FRIBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

3.9 Hekta – trosopplæring for ungdom 

 

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

 

Hekta får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

Hekta tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019. 

 

3.10 Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser 

 

Vedtak: Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

 

Hyperion får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

Hyperion tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019. 

 

3.11 Junior- og barneorganisasjonen Juba 

 

Vedtak: Junior- og barneorganisasjonen Juba (Juba) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2021. 

 

Juba får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

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

 

3.12 Korpsnett Norge 

 

Vedtak: Korpsnett Norge (KNN) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 
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KNN får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). KNN 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). KNN 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). 

 

3.13 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte 

 

Vedtak: Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) får 

uttrappingstilskudd etter forskriften § 19 for tilskuddsåret 2021.  

 

Etter forskriften § 20 skal tilskuddet settes til halvparten av organisasjonens 

tilskudd foregående år. LNT fikk i 2020 tilskudd på kr 227 297. Halvparten av 

dette utgjør kr 113 649. 

 

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

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

 

3.14 Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdomsarbeid 

 

Vedtak: Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdomsarbeid (LTU) gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 

 

LTU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

LTU motregnes kr 131 640 på grunn av at organisasjonen delte ut deler av 

tilskuddet for tilskuddsåret 2019 til sine lokallag i strid med forskriften § 34 hvor 

det heter at "Grunnstøtten kan kun brukes til organisasjonens driftsutgifter til den 

sentrale virksomhet for barn og ungdom." 

 

3.15 Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund 

 

Vedtak:  Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) gis tilskudd etter forskriften 

§ 13 for tilskuddsåret 2021. 

 

MBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

3.16 Natur og Ungdom 

 

Vedtak:  Natur og Ungdom (NU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 
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NU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

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

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

 

NU tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019. 

 

3.17 Norges Blindeforbunds Ungdom 

 

Vedtak: Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2021. 

 

NBFU får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

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

 

3.18 Norges Døveforbund 

 

Vedtak: Norges Døveforbund (NDF) gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 

2021. 

 

NDF 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). NDF 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). 

 

3.19 Norges KFUK-KFUM 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 

 

Norges KFUK-KFUM får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

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

d). Norges KFUK-KFUM 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 KFUK-KFUM tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019. 

 

3.20 Norges Musikkorps Forbund 

 

Vedtak: Norges Musikkorps Forbund (NMF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2021. 

 

NMF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

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

 

3.21 Norges Speiderforbund 

 

Vedtak: Norges Speiderforbund (NSF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2021. 

 

NSF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

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

 

3.22 Norsk Cøliakiforening 

 

Vedtak: Norsk Cøliakiforening (NCF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2021. 

 

NCF 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). NCF 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). 

 

3.23 Norsk Epilepsiforbund 

 

Vedtak: Norsk Epilepsiforbund (NEF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2021. 

 

NEF 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). NEF 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). 

 

3.24 Norsk Målungdom 

 

Vedtak: Norsk Målungdom (NMU) får tilskot etter føresegna § 13 for tilskotsåret 2021. 

 

NMU får bonuspoeng for jamstilling og ungdomsrepresentasjon i styret, delen av 

teljande medlemmer og sjølvstende, sjå føresegna § 16 tredje ledd bokstavane a), 

b), c) og d). 
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3.25 Norske Baptisters barne- og ungdomsforbund 

 

Vedtak: Norske Baptisters barne- og ungdomsforbund (NBUF) gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 

 

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). 

 

3.26 Ny Generasjon 

 

Vedtak: Ny Generasjon (NyG) får uttrappingstilskudd etter forskriften § 19 for 

tilskuddsåret 2021.  

 

NyG har søkt om tilskudd etter forskriften § 13. Her er det krav om minst 700 

tellende medlemmer i grunnlagsåret, mens NyG kun har oppført 550 tellende 

medlemmer. NyG kan dermed ikke få tilskudd etter § 13. Organisasjonen kan 

derimot få uttrappingstilskudd etter forskriften § 17 da organisasjonen har mottatt 

nasjonal grunnstøtte de siste fem årene, se § 17 første ledd, og oppfyller de øvrige 

kravene i § 17 andre ledd. 

 

Etter forskriften § 20 skal uttrappingstilskuddet settes til halvparten av 

organisasjonens tilskudd foregående år. NyG fikk i 2020 tilskudd på kr 646 154. 

Halvparten av dette utgjør kr 323 077. 

 

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

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

 

NyG tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019. 

 

3.27 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg 

 

Vedtak: Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) gis tilskudd etter forskriften § 13 

for tilskuddsåret 2021. 

 

PBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

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

 

PBU tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019. 

 

Sak 4 – Eventuelt 

 

• Sekretariatet orienterte om at Hyperion skal endres fra en medlemsorganisasjon til en 

paraplyorganisasjon for særforbund. Særforbundene skal opprettes på bakgrunn av 

enkelte av lokallagene i Hyperion og deres medlemmer. Utvalgets sekretariat har fått en 

henvendelse fra ett av disse særforbundene med spørsmål om de kan søke om tilskudd på 



 9 

bakgrunn av medlemmer og lag som var medlemmer i Hyperion. Utvalget vil ta opp dette 

som et prinsipielt spørsmål på et senere møte. 

• Sekretariatet orienterte kort om den utvidede kontrollen av Frilynt Norge. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2020: 

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). 


