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PROTOKOLL 

FRA 6. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2021 

 

 

DATO: 8. november 2021 

TID: 10.30 – 13.30  

STED: Fredrik Selmers vei 3, Oslo (Bufdirs lokaler)  

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kristin Johnsrud 

Per Hanstad 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Heidi Schau-Hvatum 

Agnes Skagemo 

Fredrik Vaaheim 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Qasim Bhatti (til kl. 12.00) 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2020 – kontroll 
 

1.1 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter 

 

Vedtak: Bergningsgrunnlaget godkjennes. 

 

1.2 Brunstad Ungdomsklubb  

 

Vedtak: Brunstad Ungdomsklubb (BUK) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 

nedjusteres med to tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng. 

Organisasjonen fikk 90 % bonuspoeng i tilskuddsåret 2020. Til sammen utgjør 

derfor endringen en nedgang på 190 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 8 090 i 

2020, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at BUK 

tilbakebetaler hele det for mye utbetalte tilskuddet eller at beløpet motregnes 

eventuell nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine 

sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved 

fremtidige kontroller.  

 

1.3 Det Vietnamesiske Ungdomsforbundet i Norge  

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

1.4 Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 
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1.5 Miljøagentene 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

1.6 Noregs Ungdomslag 

 

Vedtak: Noregs Ungdomslags beregningsgrunnlag oppjusteres med ti tellende 

medlemmer, tilsvarende 30 grunnpoeng. NU fikk i 2020 et tillegg på 10 % 

bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en oppjustering på 33 poeng. 

Organisasjonen har dermed fått kr 1 400 i for lite utbetalt tilskudd for tilskuddsåret 

2020. Beløpet vil bli utbetalt i tilskuddsåret 2022.  

 

Det ble imidlertid også avdekket noen avvik i årets kontroll, og utvalget vil 

vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik 

avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

1.7 Norges Jeger- og fiskerforbund 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

1.8 Norsk Cøliakiforening 

 

Vedtak: Norsk Cøliakiforening (NCF) sitt beregningsgrunnlag nedjusteres med syv  

tellende medlemmer, tilsvarende 21 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 10 % 

bonuspoeng i 2020, og endringen utgjør dermed en nedjustering av 23,1 poeng. 

Antallet poeng tilsvarte kr 980 i 2020, og i tråd med forskriften § 38 første ledd 

vil utvalget kreve at NCF tilbakebetaler hele det for mye utbetalte tilskuddet 

eller at beløpet motregnes eventuell nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. 

Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom 

tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

  

1.9 Norsk Luthersk Misjonssamband Ungdom 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes.  

 

1.10 Norsk Målungdom 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes.  

 

Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2020 – kontroll 
 

2.1 Kristelig Folkepartis Ungdom 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

2.2 Miljøagentene 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 
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2.3 Norges KFUK-KFUM Speidere 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

2.4 Norges Speiderforbund 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

2.5 Norges Unge Katolikker 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

2.6 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco) 

 

Vedtak: Norilcos beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres med 2 A-deltakere 

og organisasjonen var dermed ikke tilskuddsberettiget i 2020. Norilco fikk utbetalt 

kr 5 421 i tilskuddsåret 2020, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget 

kreve at Norilco tilbakebetaler hele det utbetalte tilskuddet eller at det motregnes 

fremtidige tilskudd til organisasjonen. Utvalget vil vurdere sine 

sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved 

fremtidige kontroller.  

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2022 – tilskuddsberettigelse 
 

3.1 4H Norge  

 

Vedtak:  4H Norge gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget 4H Norges søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019. 

 

3.2 AFS Norge Internasjonal Utveksling 

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget AFS sin søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

3.3 Aktivitetsklubben  

Fredrik Vaaheim stilte spørsmål ved om han er inhabil i saker som gjelder for sent innkomne 

søknader for tilskuddsåret 2022 fordi hans egen organisasjon, Press, også har sendt inn søknaden 

for sent i år. Utvalget diskuterte saken uten at Vaaheim var tilstede og vedtok at han er inhabil i 

disse sakene for tilskuddsåret 2022. Fredrik Vaaheim forlot møtet under behandlingen av saken.  

 

Vedtak:  Aktivitetsklubben (AK) sin søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 

avvises fordi søknaden ble sendt inn etter fristen, se forskriften § 30 femte ledd. 
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I forskriften § 30 femte ledd heter det at: 

 

"(...). Søknader med alle vedlegg må være innlevert senest fristdagen. 

Søknader som innleveres etter fristen, kan avvises." 

 

I forslag til nytt regelverk i 1998 uttalte Stensrud-utvalget om for sent innkomne 

søknader:  

 

"Nåværende absolutte bestemmelse om at for sent innkommet søknad skal 

avvises, er myket opp til at søknaden kan avvises. Det skal likevel ikke 

være kurant å sende inn søknad for sent."  

 

I Stortingsmelding nr. 32 (1996-1997) side 38 bemerker departementet at:  

 

"Departementet er enig i utvalgets forslag om at for sent innkommet 

søknad kan avvises. For sent innkommet søknad kan imidlertid unntaksvis 

godtas dersom den innkommer noen dager etter søknadsfristen, og 

organisasjonen har en meget god grunn for fristoversittelsen." 

 

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2022 var 15. september 2021. Aktivitetsklubbens 

søknad ble sendt inn to dager etter fristen og først etter at organisasjonen fikk en 

henvendelse fra utvalgets sekretariat og dermed ble gjort oppmerksomme på at de 

ikke hadde sendt inn søknaden. I samtale med Aktivitetsklubben fikk sekretariatet 

inntrykk av at organisasjonen trodde at søknadsfristen var mye senere. Det er 

dermed grunn til å tro at søknaden ville kommet inn mye senere enn de to dager 

etter fristen dersom ikke utvalgets sekretariat hadde kontaktet organisasjonen. 

Dette inntrykket forsterkes av at søknadsskjemaet først ble opprettet 17. 

september, mens de fleste andre organisasjonene oppretter søknadsskjemaet i god 

tid før de sender det inn. 

 

To dager må regnes som «noen dager etter fristen», men utvalget kan ikke se at 

organisasjonen har gitt en «meget god grunn for fristoversittelsen». I en 

kommentar til søknaden skriver organisasjonen kun at «Vi beklager at søknaden 

ble forsinket.» 

 

Utvalget vil bemerke at det er gitt mye informasjon om søknadsfristen (15. 

september 2021) i forkant. Fristen står i tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 2021 som 

ble sendt AK 7. juni 2021. Deretter ble ordningen lyst ut og søknadsskjemaene 

gjort tilgjengelige 15. juni og det ble sendt en e-post med påminnelse om 

søknadsfristen til alle organisasjonene 1. september. Det ble gjennomført både 

opplæringsseminar for organisasjonene 19. august og informasjonsmøte om årets 

søknadsprosess 7. september. AK deltok ikke på noen av disse møtene hvor de 

ville ha fått mer informasjon om søknadsfristen. Det skal også sies at 

søknadsfristen har vært rundt 15. september de siste 20 årene. 

 

Det er organisasjonenes ansvar å sørge for at søknaden er sendt inn innen fristen. 

Søknader som ankommer etter søknadsfristens utløp skal kun unntaksvis godtas 

dersom den innkommer noen dager etter fristen og organisasjonen har en meget 
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god grunn for fristoversittelsen. AKs søknad kom inn kun to dager etter fristen, 

men utvalget mener det er skjerpende at det er gitt så mye informasjon om 

søknadsfristen i forkant og at organisasjonen ikke har gitt en meget god grunn for 

fristoversittelsen. 

 

3.4 Brunstad Ungdomsklubb 

Fredrik Vaaheim er inhabil i saker som gjelder for sent innkomne søknader for tilskuddsåret 

2022, og forlot møtet under behandlingen  av saken. 

 

Vedtak:  Brunstad Ungdomsklubb (BUK) sin søknad om nasjonal grunnstøtte for 

tilskuddsåret 2022 avvises fordi søknaden ble sendt inn etter fristen, se forskriften 

§ 30 femte ledd. 

 

I forskriften § 30 femte ledd heter det at: 

 

"(...). Søknader med alle vedlegg må være innlevert senest fristdagen. 

Søknader som innleveres etter fristen, kan avvises." 

 

I forslag til nytt regelverk i 1998 uttalte Stensrud-utvalget om for sent innkomne 

søknader:  

 

"Nåværende absolutte bestemmelse om at for sent innkommet søknad skal 

avvises, er myket opp til at søknaden kan avvises. Det skal likevel ikke 

være kurant å sende inn søknad for sent."  

 

I Stortingsmelding nr. 32 (1996-1997) side 38 bemerker departementet at:  

 

"Departementet er enig i utvalgets forslag om at for sent innkommet 

søknad kan avvises. For sent innkommet søknad kan imidlertid unntaksvis 

godtas dersom den innkommer noen dager etter søknadsfristen, og 

organisasjonen har en meget god grunn for fristoversittelsen." 

 

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2022 var 15. september 2021. BUKs søknad ble 

sendt inn to dager etter fristen og først etter at organisasjonen fikk en henvendelse 

fra utvalgets sekretariat og dermed ble gjort oppmerksomme på at de ikke hadde 

sendt inn søknaden. I samtale med BUK fikk sekretariatet inntrykk av at det var 

andre i Brunstad Christian Churchs administrasjon som hadde ansvaret for å følge 

opp fristen. Det er dermed grunn til å tro at søknaden ville kommet inn mye senere 

enn to dager etter fristen dersom ikke utvalgets sekretariat hadde kontaktet 

organisasjonen. Dette inntrykket forsterkes av at søknadsskjemaet først ble 

opprettet 17. september, mens de fleste andre organisasjonene oppretter 

søknadsskjemaet i god tid før de sender det inn. 

 

To dager må regnes som «noen dager etter fristen», men utvalget kan ikke se at 

organisasjonen har gitt en forklaring for fristoversittelsen og dermed ikke har en 

«meget god grunn for fristoversittelsen».  
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Utvalget vil bemerke at det er gitt mye informasjon om søknadsfristen (15. 

september 2021) i forkant. Fristen står i tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 2021 som 

ble sendt BUK 7. juni 2021. Deretter ble ordningen lyst ut og søknadsskjemaene 

gjort tilgjengelige 15. juni og det ble sendt en e-post med påminnelse om 

søknadsfristen til alle organisasjonene 1. september. Det ble gjennomført både 

opplæringsseminar for organisasjonene 19. august og informasjonsmøte om årets 

søknadsprosess 7. september. BUK deltok ikke på noen av disse møtene hvor de 

ville ha fått mer informasjon om søknadsfristen. Det skal også sies at 

søknadsfristen har vært rundt 15. september de siste 20 årene. 

 

Det er organisasjonenes ansvar å sørge for at søknaden er sendt inn innen fristen. 

Søknader som ankommer etter søknadsfristens utløp skal kun unntaksvis godtas 

dersom de innkommer noen dager etter fristen og organisasjonen har en meget 

god grunn for fristoversittelsen. BUKs søknad kom inn kun to dager etter fristen, 

men utvalget mener det er skjerpende at det er gitt så mye informasjon om 

søknadsfristen i forkant og at organisasjonen ikke har gitt en meget god grunn for 

fristoversittelsen. 

 

3.5 Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) 

 

Vedtak:  Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget HFBUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

HFBU får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

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

 

HFBU tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019.  

 

3.6 Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU) 

 

Vedtak:  Søknaden om tilskudd til nasjonalt arbeid for tilskuddsåret 2022 avvises fordi 

partipolitiske ungdomsorganisasjoner ikke omfattes av denne forskriften hva 

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 

tilskuddsordningen. 

 

3.7 Noereh 

 

Vedtak:  Noereh gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 2022. 

 



 7 

Noereh får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

d). 

 

Noereh 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). 

 

Noereh tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2020. 

 

3.8 Norges Unge Muslimer (NUM) 

 

Vedtak:  Søknaden om nasjonal grunnstøtte til Norges Unge Muslimer (NMU) avslås fordi 

organisasjonens vedtekter er i strid med forskriften § 13 første ledd bokstav b) om 

at organisasjonen må 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. 

 

I NUMs vedtekter § 5.6 heter det at:  

 

"Alle styreverv blir besatt ved direkte valg av de nominerte kandidater som 

oppnår mest stemmer, med de begrensninger som settes av følgende 

prioriterte kvoteringsregler (såfremt et tilstrekkelig antall godkjente 

kandidater stiller til valg til å muliggjøre dette): a) Bare registrerte aktive 

medlemmer av Rabita kan velges som leder eller nestleder".  

 

I NUMs vedtekter § 3.2 heter det at:  

 

"Formålsparagrafen, den organisatoriske tilknytningen til Rabita, og 

kravene om at leder (styremedlem i Rabita) og nestleder (medlem i Rabitas 

Råd) skal være aktive medlemmer av Rabita, kan ikke endres. Forøvrig 

kan vedtektene endres av generalforsamlingen (GF) med 2/3 flertall."  

 

Bestemmelsen i § 5.6 er dermed i strid med forskriften § 13 første ledd bokstav b. 

NUMs bestemmelse hindrer alle som ikke er aktive medlemmer i Rabita (Det 

Islamske Forbundet) i å kunne velges som leder og nestleder. Det er i seg selv en 

skranke mot å kunne ha like demokratiske rettigheter i organisasjonen at man må 

være aktiv medlem av en annen organisasjon. Samtidig heter det i Rabitas 

vedtekter, § 5.1.2, at 

 

"For å bli aktivt medlem må man oppfylle følgende krav: 

• må ha vært godkjent av Fylkesmannen som medlem i DIF det siste året. 

• må være over myndighetsalder (18 år). 

• må være lojal til DIFs formål og retningslinje. 

• delta i DIFs utdanningsprogrammer. 

• må ha betalt medlemskontingent før 31.des. 

• må ha vært aktiv deltaker i en av DIFs avdelinger eller komitéer i en hele 

styreperiode. 
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• må ha permanent oppholdstillatelse og være bosatt i Norge." 

 

Fordelingsutvalget mener at flere av kulepunktene kan være i strid med forskriften 

§ 13. Imidlertid innebærer andre kulepunkt at det kun er personer over 18 år som 

kan være leder og nestleder i Norges Unge Muslimer, noe som altså er i strid med 

15-årsgrensen i § 13 første ledd bokstav b). NUM er således ikke 

tilskuddsberettiget i denne tilskuddsordningen. 

 

Fordelingsutvalget vil også bemerke at Norges Unge Muslimer har søkt om 

tilskudd etter forskriften §14 (mindre organisasjoner), og har oppført 228 tellende 

medlemmer og to tellende lokallag i grunnlagsåret 2020 i søknaden.  

 

§ 14 gjelder for organisasjoner med et begrenset rekrutteringsgrunnlag. Norges 

Unge Muslimer er åpent for alle som støtter organisasjonens formål, uavhengig av 

etnisitet eller tilknytning til trossamfunn, se vedtektene § 4.1. Organisasjonen har 

dermed alle mennesker i Norge som potensielle medlemmer, og kan ikke få 

tilskudd etter § 14. 

 

Norges Unge Muslimer tilfredsstiller heller ikke kravene i forskriften § 13 første 

ledd bokstav g) og h) om minimum 700 tellende medlemmer og fem tellende 

lokallag i fem fylker eller § 17 om 300 tellende medlemmer. 

 

Norges Unge Muslimer er dermed ikke tilskuddsberettiget i tilskuddsåret 2022. 

 

3.9 Stiftelsen Make-A-Wish Norge 

 

Vedtak:  Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Stiftelsen MakeAWish Norge avslås fordi 

organisasjonen ikke oppfyller kravet til 300 tellende medlemmer i forskriften § 17 

andre ledd bokstav f).  

 

Stiftelsen MakeAWish Norge har oppført 20 tellende medlemmer (betalende 

medlemmer under 26 år) i søknaden. I en telefonsamtale med utvalgets sekretariat 

opplyste organisasjonen om at de ikke har betalende medlemmer under 26 år og 

at de dermed ikke vil nå kravet om minimum 300 tellende medlemmer i forskriften 

§ 17 i løpet av grunnlagsåret 2021. Organisasjonen er dermed ikke 

tilskuddsberettiget og søknaden avslås. 

 

3.10 Volda Rideklubb 

 

Vedtak:  Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Volda Rideklubb for tilskuddsåret 2022 

avslås fordi organisasjonen er en idrettsorganisasjon, se forskriften § 2 fjerde ledd 

bokstav b) hvor det heter at: 

 

"Tilskudd gis ikke til: b) idretts- og gymnastikkorganisasjoner" 

 

I vedtektene til Volda Rideklubb heter det at: 

 

"LOV FOR IDRETTSLAGET 
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Lov for Volda rideklubb stiftet 10. oktober 1996. 

 

§ 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (...) 

 

§ 2 Organisasjon Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Møre og 

Romsdal idrettskrets. Idrettslaget er medlem av særforbundet Norges 

Rytterforbund. Idrettslaget hører hjemme i Volda kommune, og er medlem 

av Volda idrettsråd. Idrettslaget er selveiende og frittstående med 

utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 

11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i 

idrettslagets egen lov." 

 

Organisasjonen er en idrettsorganisasjon og således ikke tilskuddsberettiget i 

henhold til forskriften § 2 fjerde ledd bokstav b). Søknaden om tilskudd for 

tilskuddsåret 2022 avslås. 

 

Sak 4 – Orientering 

 

4.1 Referat fra halvårlig møte mellom Fordelingsutvalget og Barne- og 

familiedepartementet. 

Fordelingsutvalget gjennomgikk referatet fra halvårsmøtet. 

 

Vedtak: Utvalget tok referatet til orientering. 

 

Sak 5 – Eventuelt 

 

• Kristin Johnsrud minte om at endringer i Covid19-situasjonen gjør at utvalget bør vurdere 

å gjennomføre digitale møter når det er mulig sett i lys av saksmengden og 

kompleksiteten i sakene. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kristin Johnsrud   

leder 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2021: 

7. møte mandag 29.11.21 kl. 10.30-14.30, møterom 5 

8. møte tirsdag 14.12.21 kl. 12.00-16.00, møterom 5 
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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). 


