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PROTOKOLL 

FRA 8. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2021 

 

 

DATO: 14. desember 2021 

TID: 12.00 – 14.00  

STED: Teams  

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kristin Johnsrud 

Per Hanstad 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Agnes Skagemo 

Fredrik Vaaheim 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Ann Helen Skaanes 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2020 – kontroll 
 
1.1 Frilynt Norge 
 

Vedtak: Frilynt Norges beregningsgrunnlag nedjusteres med 142 tellende medlemmer, 

tilsvarende 142 grunnpoeng, ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og 

oppjusteres med 21 deltakerdager på kurs, tilsvarende 21 grunnpoeng. Frilynt 

Norge hadde i 2018 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen 

derfor en nedjustering på 359,1 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 15 233 i 2020. 

I tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at Frilynt Norge 

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. 

 

Frilynt Norge tas ut til ny utvidet kontroll av tellende medlemmer i grunnlagsåret 

2022 eller 2023.  

 

1.2 Ung i kor  

 

Vedtak: Ung i kor (UiK) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres med 65 

deltakerdager på kurs, tilsvarende 260 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 90 % 

bonuspoeng i 2020, og endringen utgjør dermed en nedjustering av 494 poeng. 

Antallet poeng tilsvarte kr 20 955 i 2020, og i tråd med forskriften § 38 første 

ledd vil utvalget kreve at UiK 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. 



 2 

 

1.3 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening 

 

Vedtak: Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) sitt beregningsgrunnlag 

reduseres med 29 deltakerdager, tilsvarende 232 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 

110 % bonuspoeng i 2020, men mister bonuspoengene for kjønnsbalanse i styret, 

tilsvarende 10 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen en nedjustering av 

650,7 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 27 603 i 2020, og i tråd med forskriften § 

38 første ledd vil utvalget kreve at VBUF 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 

 

Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2020 – kontroll 
 
2.1 Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag  

 

Vedtak: Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKSS) sitt beregningsgrunnlag 

for tilskuddsåret 2020 reduseres med 2 A-deltakere, tilsvarende 2 poeng, og en B-

deltaker, tilsvarende 3 poeng. 5 poeng utgjorde kr 13 553 i tilskuddsåret 2020, og 

i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at NKSS tilbakebetaler 

hele det utbetalte tilskuddet eller at det motregnes eventuell internasjonal 

grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i 

forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.  

 

NKSS tas ut i ny kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

2.2 Ung i kor  

 

Vedtak: Ung i Kors beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres med 2 A-

deltakere, tilsvarende kr 5 421. I tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget 

kreve at Ung i kor tilbakebetaler hele det utbetalte tilskuddet eller at det motregnes 

eventuell internasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine 

sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved 

fremtidige kontroller. 

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2021 – kontroll 
 
3.1 Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening 

 
Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 
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Sak 4 – Nasjonal grunnstøtte 2022 – søknad om tilskuddsberettigelse 
 
4.1 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter  

 

Vedtak: Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) gis tilskudd etter forskriften § 13 

for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget APTKs søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019.  

 

4.2 Den Norske Turistforening  

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget DNTs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

4.3 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon 

 

Vedtak: Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMS-U) gis 

tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NMS-Us søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019. 

 

4.4 Diabetesforbundet    

 

Vedtak: Diabetesforbundet gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget avslår søknaden om å benytte et gjennomsnitt av 

grunnlagsårene 2017-2019 da organisasjonen ikke har hatt uvanlig lave 

grunnlagstall i grunnlagsåret 2019, se «Midlertidig forskrift om endringer i 

forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som følge av 

covid-19», § 3. Faktisk har grunnlagsåret 2019 det høyeste antallet poeng 

av grunnlagsårene 2015-2019, og utvalget vil derfor utmåle tilskuddet for 2022 på 

bakgrunn av poengene i grunnlagsåret 2019. 

 

4.5 Dysleksi Norge  

 

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

 

Fordelingsutvalget har innvilget Dysleksi Norges søknad om å benytte 

grunnlagsåret 2019.  
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4.6 Epilepsiforbundet  

 

Vedtak: Epilepsiforbundet gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Epilepsiforbundets søknad om å benytte 

grunnlagsåret 2019. 

 

Epilepsiforbundet tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019 (tilskuddsårene 

2021 og 2022).  

 

4.7 Framfylkingen  

 

Vedtak: Framfylkingen gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

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 ungdoms-

representasjon 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). 

 

4.8 Frelsesarmeens barn og unge  

 

Vedtak: Frelsesarmeens barn og unge (FABU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget FABUs barn og unges søknad om å benytte 

grunnlagsåret 2019. 

 

4.9 Frikirkens barn og unge (FRIBU) 

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget avslår FRIBUs søknad om å benytte et gjennomsnitt av 

poengene for grunnlagsårene 2017-2019 da organisasjonen ikke har hatt uvanlig 

lave grunnlagstall i grunnlagsåret 2019, se «Midlertidig forskrift om endringer i 

forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som følge av 

covid-19», § 3. En oversikt over beregningsgrunnlaget for organisasjonen i 

grunnlagsårene 2015-2019 (tilskuddsårene 2017-2021) viser at organisasjonen har 

hatt en jevn nedgang i antall tellende medlemmer (fra 6 868 til 5 651), mens 

antallet tellende lokallag og deltakerdager på kurs har gått noe opp og ned. Både 

grunnpoengene og bonuspoengene har gått ned siden 2015 (henholdsvis fra 

37 024 grunnpoeng og 40 727 bonuspoeng til 33 377 grunnpoeng og 36 637,7 

bonuspoeng), men er høyere i 2019 enn de var i 2018 (33 245 grunnpoeng og 

36 569,5 bonuspoeng). Fordelingsutvalget mener at det derfor ikke er grunn for å 
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si at FRIBU har uvanlig lave grunnpoeng og bonuspoeng i 2019. 

Fordelingsutvalget mener også at nedgangen i antall tellende medlemmer er en del 

av en trend siden antallet tellende medlemmer har sunket med henholdsvis 477, 

90, 299 og 351 tellende medlemmer i året siden grunnlagsåret 2015. 

Fordelingsutvalget vil derfor benytte poengene for grunnlagsåret 2019.  

 

FRIBU tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019 (tilskuddsårene 2021 og 

2022). 

 

4.10 Frilynt Norge 

 

Vedtak: Frilynt Norges søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 avslås 

fordi organisasjonens vedtekter er i strid med kravet i forskriften § 13 første ledd 

bokstav b) om at organisasjonen ved søknadstidspunktet 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 Frilynt Norges vedtekter, § 5, heter det at: 

 

«Til organisasjonens landsmøte kan hvert medlemslag, uansett om de er 

medlem av et regionledd eller ikke, sende 1 representant med fulle 

rettigheter. Medlemslag og regionledd kan sende 2 observatører. (...) 

 

Definisjon på status og flertall 

Med representant menes her utsending fra medlemslag med tale- forslags- 

og stemmerett. Med observatør menes her utsending fra medlemslag, 

regionledd og direktemedlemmer med talerett.» 

 

Det betyr at direktemedlemmer ikke har stemmerett på landsmøtet. Det er i strid 

med forskriften § 13 første ledd bokstav b) hvor det heter at: 

 

«For å kunne motta basistilskudd, må organisasjonen ha: b) 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.» 

 

4.11 Hekta – trosopplæring for ungdom 

 

Vedtak: Hekta – trosopplæring for ungdom (Hekta) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Hektas søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  
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Etter kontrollen av tilskuddsåret 2020 reduseres antallet tellende medlemmer i 

grunnlagsåret 2019 med 190 fra 3 527 til 3 337. Antall poeng i grunnlagsåret 2019 

reduseres fra 57 646,5 til 56 449,05. 

 

4.12 Humanistisk Ungdom (HU) 

 

Vedtak: Humanistisk Ungdom (HU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget HUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.13 Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) 

 

Vedtak: Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) gis tilskudd etter forskriften 

§ 14 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget HLFUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.14 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (ImF-UNG) 

 

Vedtak: Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (ImF-UNG) gis tilskudd 

etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget ImF-UNGs søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019. 

 

4.15 Junior- og barneorganisasjonen Juba (Juba) 

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Jubas søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

Juba tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019 (tilskuddsårene 2021 og 

2022). 

 

4.16 Korpsnett Norge (KNN) 

 

Vedtak: Korpsnett Norge (KNN) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget KNNs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.17 Kristen Idrettskontakt (KRIK) 

 

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

2022. 
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Fordelingsutvalget har innvilget KRIKs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

KRIK tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019 (tilskuddsårene 2021 og 

2022). 

 

4.18 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) 

 

Vedtak: Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2022. 

 

LNT 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). LNT 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). 

 

4.19 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) 

 

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

§ 14 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget LMFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.20 Landsorganisasjonen for tverrkirkelig ungdomsarbeid (LTU) 

 

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

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget LTUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.21 Mental Helse Ungdom (MHU) 

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

 

Vedtak: Mental Helse Ungdom (MHU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget MHUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.22 Miljøagentene (MA) 

 

Vedtak: Miljøagentene gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget MAs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 
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4.23 Misjonskirken UNG 

 

Vedtak: Misjonskirken UNG gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Misjonskirken UNG søknad om å benytte 

grunnlagsåret 2019. 

 

4.24 Natur og Ungdom (NU) 

 

Vedtak: Natur og Ungdom (NU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NU søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.25 Noregs Ungdomslag (NU) 

 

Vedtak: Noregs Ungdomslag (NU) får tilskot etter føresegna § 13 for tilskotsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalet har innvilga NU sin søknad om å nytte grunnlagsåret 2019.  

 

4.26 Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) 

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NAAF sin søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019.  

 

Utvalget ber om at styret i NAAFU fremgår av årsmeldingen til NAAF og ikke 

kun står på NAAFUs hjemmeside. 

 

4.27 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NBFUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.28 Norges Bygdeungdomslag (NBU) 

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NBUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 
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4.29 Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) 

 

Vedtak: Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NBUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.30 Norges KFUK-KFUM 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Norges KFUK-KFUMs søknad om å benytte 

grunnlagsåret 2019. 

 

4.31 Norges KFUK-KFUM Speidere 

 

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

2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Norges KFUK-KFUM Speideres søknad om å 

benytte et gjennomsnitt poengene i grunnlagsårene 2017-2019. Organisasjonen 

får 92 849,05 poeng for tilskuddsåret 2022. 

 

4.32 Norsk Cøliakiforening 

 

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

2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NCFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.33 Norsk Cøliakiforenings Ungdom 

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NCFUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

4.34 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) 

 

Vedtak: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Norilcos søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019. 
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4.35 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM UNG) 

 

Vedtak: Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM UNG) gis tilskudd etter forskriften § 13 

for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NLM UNGs søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019. 

 

4.36 Norsk Målungdom 

 

Vedtak: Norsk Målungdom (NMU) får tilskot etter føresegna § 13 for tilskotsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalet har innvilga Norsk Målungdom sin søknad om å nytte 

grunnlagsåret 2019.  

 

4.37 Norsk Revmatikerforbund (NRF) 

 

Vedtak: Norsk Revmatikerforbund (NRF) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NRFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

Fordelingsutvalget ber om at styret i BURG fremgår av NRFs årsmelding og ikke 

kun står på BURGs hjemmesider på internett. 

 

4.38 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (Ung Baptist) 

 

Vedtak: Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (Ung Baptist) gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Ung Baptists søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019.  

 

4.39 Norske Samers Riksforbund (NSR) 

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

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

bokstav a). NSR 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). 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).  
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4.40 Ny Generasjon (NyG) 

 

Vedtak: Ny Generasjon (NyG) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NyGs søknad om å benytte et gjennomsnitt av 

poengene i grunnlagsårene 2017-2019. NyG får dermed 9 230,33 poeng. 

 

NyG tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsårene 2017-2019. I forskriften § 24 

første ledd heter det at: 

 

«Sentralleddet skal oppbevare dokumentasjonen som beskrevet i § 25 – § 

29 i fem år regnet f.o.m. 1. januar i grunnlagsåret.» 

 

I forskriften 37 fjerde ledd heter det i tillegg at: 

 

«Dersom kontroll er igangsatt og særlige grunner tilsier det, kan 

organisasjonens plikt til å oppbevare dokumentasjon forlenges ut over 

fristen på fem år og tre år etter § 24 og § 26, ved skriftlig pålegg fra 

Fordelingsutvalget.» 

 

Fordelingsutvalget pålegger derfor NyG å oppbevare dokumentasjon etter 

forskriften §§ 25 og 26 for grunnlagsåret 2017 ut kalenderåret 2022.  

 

4.41 Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF Ung) 

 

Vedtak: Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF Ung) gis tilskudd etter forskriften § 14  

for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget PEF UNGs søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019.  

 

4.42 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) 

 

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

tilskuddsåret 2022. 

 

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

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

 

SFFU 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).  

 

4.43 Skjærgårds LIVE 

 

Vedtak: Skjærgårds LIVE gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 
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Fordelingsutvalget har innvilget Skjærgårds LIVEs søknad om å benytte 

grunnlagsåret 2019.  

 

4.44 Spire 

 

Vedtak: Spire gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Spires søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

4.45 Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening (SABU) 

 

Vedtak: Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening (SABU) gis tilskudd 

etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget SABUs søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019.  

 

4.46 Søndagsskolen Norge 

Agnes Skagemo erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

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

 

Fordelingsutvalget har innvilget Søndagsskolen Norges søknad om å benytte 

grunnlagsåret 2019.  

 

4.47 Ung i kor (UiK) 

 

Vedtak: Ung i kor (UiK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget UiKs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

4.48 Ung Kirkesang (UKS) 

 

Vedtak: Ung Kirkesang (UKS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget UKS søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

4.49 Ung Kreft  

Annika Huhtala erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

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

 

Fordelingsutvalget har innvilget Ung Krefts søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019.  
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4.50 Ungdom mot EU (UMEU) 

 

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

2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget UMEUs søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019.  

 

4.51 Ungdom mot narkotika (UMN) 

 

Vedtak: Ungdom mot narkotika (UMN) får etableringstilskudd etter forskriften § 17 for 

tilskuddsåret 2022. 

 

Ungdom mot narkotika gis kr 450 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt 

skjønnsmessig etter en vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene i utgangspunktet kan få 

etableringstilskudd i maksimum tre år, se forskriften § 18 andre ledd. For UMN 

betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 

2022. UMN må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 13 senest i 

grunnlagsåret 2021 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 

2023. Imidlertid heter det i utkastet til endringer i "Midlertidig forskrift om 

endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 

som følge av covid-19" at: 

 

"Ved utmåling av etableringstilskudd i tilskuddsåret 2023 kan 

Fordelingsutvalget som følge av utbruddet av covid-19, gi 

etableringstilskudd for et fjerde eller femte år."  

 

Det innebærer at UMN mest sannsynlig også kan få etableringstilskudd i 

tilskuddsåret 2023 og ikke må oppfylle alle kravene i forskriften § 13 før i 

grunnlagsåret 2022 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 

2024. 

 
4.52 Ungdommens Sjakkforbund (USF) 

 

Vedtak: Ungdommens Sjakkforbund (USF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget USFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

Etter kontrollen av beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 2020 ble USF også tatt 

ut til kontroll av beregningsgrunnlaget for tilskuddsårene 2019 og 2021 

(grunnlagsårene 2017 og 2019). Fordelingsutvalget tar forbehold om at 

beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019 kan endres etter kontrollen. 
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4.53 Blå Kors Norge (BKN) 

 

Vedtak: Blå Kors Norge (BKN) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget BKNs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

BKN tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019 (tilskuddsårene 2021 og 

2022). 

 
4.54 MIR-UNG 

 

Vedtak: MIR-UNG gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget MIR-UNGs søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019.  

 

MIR-UNG tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019 (tilskuddsårene 2021 

og 2022). 

 

4.55 Norges Husflidslag (NH) 

 

Vedtak: Norges Husflidslag (NH) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NHs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

4.56 Norsk Tourette Forening (NTF) 

 

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

2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NTFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

Utvalget ber om at styret i BUUV fremgår av årsmeldingen til NTF og ikke kun 

står på NTFs hjemmesider. 

 

Sak 5 – Internasjonal grunnstøtte 2022 – søknad om tilskuddsberettigelse 
 

5.1 Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU) 

Fredrik Vaaheim erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU) sin søknad om internasjonal 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: 
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"(...). 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. KRFU sendte inn 

sin søknad 22. september og først etter at utvalgets sekretariat hadde vært på 

kontrollbesøk hos organisasjonen. Det er ikke lagt ved en forklaring på 

fristoversittelsen, men KRFUs generalsekretær fortalte utvalgets sekretariat at hun 

hadde tatt feil av hvilken type søknad som skulle sendes inn. Det skal i den 

forbindelse bemerkes at KRFU faktisk sendte inn søknad om nasjonal grunnstøtte 

13. september 2021. 

 

Utvalget vil bemerke at det er gitt mye informasjon i forkant av søknadsfristen. 

Det ble også sendt ut invitasjon til opplæringsseminar om forskriften og 

informasjonsmøte om søknadsprosessen. KRFU deltok ikke på noen av disse og 

gikk dermed glipp av informasjon som ville gjort det tydelig hvilken type søknad 

som skulle sendes inn. 

 

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

Det er også organisasjonens ansvar å sende inn riktig søknad. Søknader som 

ankommer etter søknadsfristens utløp skal kun unntaksvis godtas dersom den 

innkommer noen dager etter fristen og organisasjonen har en meget god grunn for 

fristoversittelsen. KRFUs søknad kommer inn syv dager etter fristen og fører 

således ikke til at saksbehandlingen blir forsinket. Imidlertid er det helt klart at 

organisasjonen ikke har vært bevisst på hvilken søknad de skulle sende inn og har 

således ingen meget god grunn for fristoversittelsen. Dersom KRFU hadde brukt 

litt mer tid på å sette seg inn i forskriften ville det vært tydelig at KRFU ikke var 

tilskuddsberettiget nasjonal grunnstøtte og at de i stedet skulle sendt inn søknad 

om internasjonal grunnstøtte. 
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Sak 6 – Datoer for møter i Fordelingsutvalget januar – mars 2022 
 
Vedtak: Fordelingsutvalget har møter 12. januar 2022 kl. 12.00-16.00, 28. januar 2022 kl. 

10.30 – 14.30, 9. februar 2022 kl. 10.30-14-30 og 11. mars 2022 kl. 10.30-14.30. 

 
Sak 7 – Eventuelt 
 

• Utvalgets sekretariat informerte om at en av organisasjonene i tilskuddsordningen hadde 

brukt metoder for å verve medlemmer til organisasjonen som kanskje er i strid med 

forskriften. Utvalget ga en uformell tilbakemelding på deres syn på vervemetodene. 

Utvalgets sekretariat vil komme tilbake til utvalget med en sak som utvalget kan ta stilling 

til. 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kristin Johnsrud   

leder 

 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2022: 

1. møte onsdag 12.1.22 kl. 12.00 – 16.00, møterom 5 

2. møte fredag 28.1.22 kl. 10.30 – 14.30, møterom 5 

3. møte onsdag 9.2.22 kl. 10.30 – 14-30, møterom 5 

4. møte fredag 11.3.22 kl. 10.30 – 14.30, møterom 5 

 

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). 


