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PROTOKOLL 

FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2023 

 

DATO: 7. mars 2023 

TID: 09.00 – 10.00  

STED: Fredrik Selmers vei 3, Oslo 

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kristin Johnsrud 

Per Hanstad 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Agnes Skagemo 

Fredrik Vaaheim 

Adrian Kjølø Tollefsen 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Joakim Aase (sekretariatet) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2023 – tilskuddsberettigelse 

 

1.1 Altrusim for youth 

 

Vedtak: Altruism for youth (AY) får etableringstilskudd etter forskriften § 17 for 

tilskuddsåret 2023. 

 

AY gis kr 350 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt skjønnsmessig etter en 

vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum fem år, se forskriften av 18. januar 2022, § 6-2 andre ledd. For AY 

betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 

2025. AY må derfor oppfylle alle kravene i forskriften §§ 4-1  og 4-2 første ledd 

senest i grunnlagsåret 2024 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2026. 

 

1.2 Blekkulfklubben 

 

Vedtak: Blekkulfklubben gis etableringstilskudd etter forskriften § 17 for tilskuddsåret 

2023. 

 

Blekkulfklubben gis kr 350 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt 

skjønnsmessig etter en vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum fem år, se forskriften av 18. januar 2022 § 6-2 andre ledd. For 

Blekkulfklubben betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og 

med tilskuddsåret 2026. Blekkulfklubben må derfor oppfylle alle kravene i 
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forskriften § 4-2 senest i grunnlagsåret 2025 for å kunne regne med å få ordinær 

grunnstøtte i tilskuddsåret 2027. 

 

1.3 Blå Kors Norge  

 

Vedtak: Blå Kors Norge gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2023. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget Blå Kors Norge sin søknad om å benytte 

grunnlagsåret 2019. 

 

1.4 IQRA Læring- og aktivitetssenter 

 

Vedtak: Iqra læring- og aktivitetssenter får etableringstilskudd etter forskriften § 17 for 

tilskuddsåret 2023. 

 

Iqra gis kr 330 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt skjønnsmessig etter 

en vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum fem år, se forskriften § 6-2 andre ledd. For Iqra betyr det at 

organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2026. Iqra må 

derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 4-2 andre ledd senest i grunnlagsåret 

2025 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2027. 

 

1.5 Midtøsten Barna 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte til Midtøsten Barna avslås fordi 

organisasjonen ikke har minst 300 tellende medlemmer i grunnlagsåret 2022, se 

forskriften § 17 andre ledd bokstav f). 

 

Midtøsten Barna ble stiftet 14. august 2022 og oppga i søknaden 3 tellende 

medlemmer og 4 medlemmer totalt. Utvalgets sekretariatet sendte 

organisasjonen en oppgave i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets 

søknadsportal 23. november 2022 hvor de ble bedt om å oppgi endelig antall 

tellende medlemmer og tellende lokallag per 31. desember 2022 innen 15. 

februar 2023. Det ble sendt påminnelser om å løse oppgaven på e-post 16. og 18. 

februar 2023, men organisasjonen har ikke besvart oppgaven. Organisasjonen 

har dermed for få tellende medlemmer til å kunne få tilskudd i tilskuddsåret 

2023 og søknaden må avslås. 

 

1.6 SKAS 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte til SKAS for tilskuddsåret 2023 avslås fordi 

organisasjonen ikke tilfredsstiller kravet i forskriften § 17 andre ledd bokstav g) 

om at organisasjonen må ha minst to tellende lokallag i to fylker. 

 

SKAS oppga i søknadsprosessen at de hadde tre tellende lokallag i tre fylker. I 

en forutgående kontroll 15. februar 2023 fremla SKAS dokumentasjon for tre 

tellende lokallag. Kontrollen viste imidlertid at lokallagene i Nordre Follo og 

Hedmark og Oppland kun hadde tre tellende medlemmer hver seg. Dette er 
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mindre enn kravet i forskriften § 9 som sier at et tellende lokallag må ha minst 

fem tellende medlemmer i grunnlagsåret. De to lokallagene kan dermed ikke 

godkjennes som tellende og SKAS oppfyller dermed ikke kravet i forskriften 

§ 17 andre ledd bokstav g) om å ha minst to tellende lokallag i to fylker. 

 

1.7 SNU -  Seksualpolitisk nettverk for ungdom 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte til SNU - seksualpolitisk nettverk for ungdom  

(SNU) avslås fordi organisasjonen ikke tilfredsstiller kravet i forskriften § 17 

andre ledd bokstav f) om at organisasjonen må ha minst 300 tellende 

medlemmer i grunnlagsåret. 

 

SNU oppgir i en oppgave innsendt i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets 

søknadsportal 9. februar 2023 at organisasjonen hadde 231 tellende medlemmer 

per 31. desember 2022. Dette er lavere enn kravet i forskriften § 17 andre ledd 

bokstav f) og søknaden må derfor avslås. 

 

1.8 Youth for understanding 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte til Youth For Understanding (YFU) avslås 

fordi organisasjonen ikke har minst 300 tellende medlemmer i grunnlagsåret 

2022, se forskriften § 17 andre ledd bokstav f). 

 

YFU oppga i søknaden 229 tellende medlemmer og 516 medlemmer totalt. 

Utvalgets sekretariatet sendte organisasjonen en oppgave i Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratets søknadsportal 13. november 2022 hvor de ble bedt om å 

oppgi endelig antall tellende medlemmer og tellende lokallag per 31. desember 

2022 innen 15. februar 2023. Det ble sendt påminnelser om å løse oppgaven på 

e-post 16. og 18. februar 2023, men organisasjonen har ikke besvart oppgaven. 

Organisasjonen har dermed for få tellende medlemmer til å kunne få tilskudd i 

tilskuddsåret 2023 og søknaden må avslås. 

 

Sak 2 – Fastsetting av etableringstilskudd 2023 – del 2 

 

Vedtak: Utvalget fastsatte etableringstilskuddet til Altruism for youth, Blekkulfklubben 

og Iqra læring- og aktivitetssenter. Tilskuddene står i vedtakene til sakene 1.1, 

1.2 og 1.4. 

 

Sak 3 – Internasjonal grunnstøtte 2023 – tilskuddsberettigelse – Blå Kors Ungdom 

 

Vedtak: Blå Kors Norge gis internasjonal grunnstøtte med grunnlagsåret 2021, se forskrift 

om tillegg til forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 

for tilskuddsårene 2022 og 2023 som følge av covid-19, § 6 andre ledd. Blå Kors 

får etter en forutgående kontroll tilskudd på bakgrunn av to A-deltakere.  

 

Sak 4 – Kontrollrapport for tilskuddsåret 2021 - innledning  

 

Vedtak: Kontrollrapporten for tilskuddsåret 2021 godkjennes og oversendes departementet 

så snart som mulig.  
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Sak 5 – Ny nettside for Fordelingsutvalget 

Sekretariatet informerte om at departementet, etter innspill fra Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU), ba utvalget se på om hjemmesiden for utvalget kunne forbedres 

og gis forbedret funksjonalitet. Sekretariatet informerte om hvordan hjemmesiden er driftet i dag, 

og foreslo at utvalget kunne se på om sidene kunne legges under hjemmesidene til Bufdir. 

 

Vedtak: Sekretariatet kontakter organisasjonene i ordningen, LNU og Unge 

Funksjonshemmede og ber om innspill på hvilke deler av hjemmesiden 

organisasjonen benytter seg av og om det er spesielle endringer de har behov for. 

Sekretariatet kommer tilbake til utvalget på neste møtet med forslag til hvordan 

sidene eventuelt kan forbedres. 

 

Sak 6 - Eventuelt 

 

• Sekretariatet la frem utkast til referat fra halvårsmøtet med departementet. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum (sign.)   

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

Kristin Johnsrud   

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2023: 

5. møte, mandag 17. april 2023 kl. 10.00 – 13.00 

6. møte, torsdag 25. mai 2023 kl. 11.00 – 14.00 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes på Teams hvis ikke noe annet blir bestemt. 

 

Neste halvårsmøte med BFD avholdes ****** **. **** 2023 kl. **.**. 

Halvårsmøtet avholdes i Akersgata 5, hvis ikke noe annet blir bestemt. 


