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PROTOKOLL 

FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2021 

 

 

DATO: 14. januar 2021 

TID: 09.00 – 10.00  

STED: Zoom  

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland 

Qasim Bhatti  

Signe Lindbråten 

Agnes Skagemo 

Adrian Kjølø Tollefsen 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Joakim Berntson Aase (sekretariatet) (referent) 

 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2019 – krav om tilbakebetaling av tilskudd – Flerkulturell 

Ungdomssenter i Norge 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2021 – tilskuddsberettigelse 

 

2.1 AFS Norge Internasjonal Utveksling 

 

Vedtak: AFS Norge Internasjonal Utveksling  gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2021. 

 

AFS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

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

 

2.2 Blå Kors Norge 

 

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

 

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

bokstav a). Blå 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 
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bokstav b). Blå 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). 

 

2.3 CISV Norge  

 

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

 

CISV Norge får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

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

d). CISV 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). 

 

2.4 Diabetesforbundet 

 

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

 

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 mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav 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). 

 

Diabetesforbundet tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 

2019. 

 

2.5 Europeisk Ungdom 

 

Vedtak: Europeisk Ungdom (EU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 

 

EU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

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

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

 

EU tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

2.6 Frelsesarmeens Barn og Unge 

 

Vedtak: Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2021. 
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FAbU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

FabU tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

2.7 Frilynt Norge 

 

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

 

Frilynt Norge 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 

2021. 

 

HU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

d). HU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er er mer enn 

40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

2.9 Juvente 

 

Vedtak: Juvente får uttrappingstilskudd etter forskriften § 19 for tilskuddsåret 2021.  

 

Etter forskriften § 20 skal tilskuddet settes til halvparten av organisasjonens 

tilskudd foregående år. Juvente fikk i 2020 tilskudd på kr. 893 072. Halvparten av 

dette utgjør kr. 446 536. 

 

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

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

 

2.10 Kristen Idrettskontakt 

 

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

2021. 

 

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). 
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2.11 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 

 

Vedtak: Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) gis tilskudd etter forskriften 

§ 14 for tilskuddsåret 2021. 

 

LMF 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). 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).  

 

LMF tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

2.12 Mental Helse Ungdom 

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

 

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

2021. 

 

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). 

 

2.13 Miljøagentene 

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

 

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

 

Miljøagentene  får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

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

d). Miljøagentene 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).  

 

Miljøagentene tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

2.14 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

2.15 Noregs Ungdomslag 

 

Vedtak: Noregs Ungdomslag (NU) får tilskot etter føresegna §13 for tilskotsåret 2021. 
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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). 

 

2.16 Norges Astma- og allergiforbund 

 

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

tilskuddsåret 2021. 

 

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). 

 

2.17 Norges Bygdeungdomslag 

 

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

tilskuddsåret 2021. 

 

NBU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

d). NBU 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).  

 

NBU tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

2.18 Norges KFUK-KFUM Speidere 

 

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

2021. 

 

Norges KFUK-KFUM Speidere får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, 

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

bokstavene a), c) og d). Norges KFUK-KFUM Speidere 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). 

 

2.19 Norges Livredningsselskap 

 

Vedtak: Norges Livredningsselskap gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2021. 
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Norges Livredningsselskap får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

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

Livredningsselskap 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). 

 

2.20 Norges Unge Katolikker 

 

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

2021. 

 

NUK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.21 Norsk Folkehjelp 

 

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

 

Norsk Folkehjelp får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 

tredje ledd bokstaven a). Norsk Folkehjelp 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). Norsk Folkehjelp 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). 

 

2.22 Norsk Luthersk Misjonssamband Ung 

 

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

§ 13 for tilskuddsåret 2021. 

 

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). 

 

2.23 Norsk Revmatikerforbund 

 

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

tilskuddsåret 2021. 

 

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

bokstav a). NRF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det 
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ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav b). NRF 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). 

 

2.24 Norsk Tourette Forening 

 

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

2021. 

 

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

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

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

bokstav 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).  

 

NTF tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

2.25 Norske Samers Riksforbund 

 

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

tilskuddsåret 2021. 

 

NSR 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). 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). 

 

2.26 Redningsselskapet 

 

Vedtak: Redningsselskapet (RS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2021. 

 

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

bokstav a). RS 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). RS 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). 

 

RS tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 
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2.27 Senter for flerkulturell ungdom 

 

Vedtak: Senter for flerkulturell ungdom(SFFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2021. 

 

SFFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

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

ikke bonuspoeng f ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 50 % 

under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b).  

 

I årsmeldingen kommer det frem at ett av de tre lokallagene som er ført opp i 

søknaden kun har fire tellende medlemmer. Antall lokallag er derfor nedjustert 

med ett, fra tre til to  tellende lokallag. 

 

SFFU tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

2.28 Ung Kreft 

 

Vedtak: Ung Kreft gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 2021. 

 

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

bokstav a). Ung Kreft 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 Kreft 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 Ungdom mot EU 

 

Vedtak: Ungdom mot EU (UMEU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2021. 

 

UMEU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

d). UMEU 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). 

 

UMEU tas ut i kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

2.30 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening 

 

Vedtak: Vietnamesisk barne- og ungdomsforening gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2021. 
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Vietnamesisk barne- og ungdomsforening 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 3 – Eventuelt 

 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Joakim Berntson Aase 

rådgiver 

 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2021: 

2. møte mandag 25.01.21 kl. 09.00-12.30, digitalt møte 

3. møte mandag 15.02.21 kl. 09.00-12.30, møtested blir bestemt senere 

4. møte fredag 12.03.21 kl. 09.00-13.00, møtested blir bestemt  

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Fredrik Selmers vei 3, hvis ikke noe 

annet blir bestemt. 

 

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

Halvårsmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


