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KLAGE PÅ VEDTAK OM GRUNNSTØTTE TIL NASJONALT ARBEID 2001 -    DET NORSKE MISJONSFORBUNDS UNGDOM (NmU)
Vi viser til NmUs klage av 1. mars 2001, med utdyping og begrunnelse i brev av 2. april 2001, der NmU påklager Fordelingsutvalgets vedtak om grunnstøtte til nasjonalt arbeid for 2001. Klagen ble oversendt Barne- og familiedepartementet ved Fordelingsutvalgets ekspedisjon og mottatt den 4. mai 2001. Tilleggsdokumentasjon til klagen ble mottatt i departementet den 9. mai 2001. Vi viser videre til Deres brev av 2. oktober 2001 med tillegg til klagen.

Fordelingsutvalget vedtok i brev av 7. februar 2001 å plassere NmU i gruppe B for tilskuddsåret 2001. Vedtaket bygger på at organisasjonen har hatt dispensasjon fra kravene til organisasjoner i gruppe A i Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdoms-organisasjoner § 6 nr. 1 og § 6, 1. setning, jf. nr. 3, siden 1998. Fordelingsutvalget har ikke innvilget dispensasjon fra disse kravene for tilskuddsåret 2001, men organisasjonen har fått innvilget dispensasjon fra forskriften § 14 om vedtekter og årsrapport for tellende lokallag og fra forskriften § 35 om dokumentasjon for tellende medlemmer.

NmU påklaget vedtaket i brev av 1. mars 2001, og klagen ble utdypet i brev av 2. april 2001. Organisasjonen anfører at i forskriftens § 47 gis det anledning til dispensasjon fra inngangskrav, dokumentasjon og revisjon for tilskuddsårene 1998-2001. Organisasjonen opplyser at den forventet at Fordelingsutvalget la den samme vurdering til grunn for å innvilge dispensasjon for 2001 som for tidligere år. Den forventet også at gjennom arbeidet med revidering av forskriften ville flere av inngangskravene og dokumentasjonskravene bli endret, slik at dispensasjon ikke lenger var påkrevet. NmU opplyser videre at forslag til revidering av NmUs lover legges fram for NmUs landsmøte i september 2001. NmU anfører også at forskriften § 47 åpner for dispensasjon i særlige tilfeller, der vedtektsendring er påkrevet for at organisasjonen skal kunne tilpasse seg forskriften, til og med tilskuddsåret 2003. 
NmU opplyser også at Fordelingsutvalgets begrunnelse om at den lokale menighet (moderorganisasjonens lokallag) kan overprøve vedtak av organisatorisk karakter gjort av landsmøtet og lokallaget i barne- og ungdomsstrukturen er feilaktig. Endelig anfører NMU at Fordelingsutvalget har innvilget dispensasjon fra kravet i § 14 om at tellende lokallag må ha vedtekter, og mener at det må sees i sammenheng med dispensasjon fra kravene i § 6.

Fordelingsutvalget har vurdert opplysningene i klagen og kommet til at det ikke fremkommer opplysninger eller anførsler som gir grunnlag for å omgjøre utvalgets tidligere vedtak. Utvalget bemerker at kjernen i saken er at NmU ikke har dokumentert eller sannsynliggjort at organisasjonen oppfyller forskriftens krav til selvstendighet og demokrati i barne- og ungdomsarbeidet på lokalplanet. Utvalget bemerker også at dispensasjonsreglen i forskriften 
§ 47 er en overgangsregel, og at NmU har hatt dispensasjon fra inngangskravene i tre år, uten å tilpasse seg til forskriftens krav. Utvalget mener at med dispensasjon fra inngangskravene i 1998, 1999 og 2000 har NmU fått rimelig anledning til å tilpasse seg inngangskravene, og at den utvidede dispensasjonsadgengen i forskriften § 47, 1. ledd, 2. setning ikke kommer til anvendelse.

I Deres merknader av 2. oktober 2001 anføres, på vegne av NmU, at det i forhold til det enkelte lokallags selvstendighet og demokratiske oppbygging bør legges vekt på den reelle graden av selvstendighet og demokrati i lokallagene framfor den formelle. Fordelingsutvalgets vedtak ansees særlig urimelig siden NmUs lover har vært under revisjon, og disse forhold vil bli tatt hensyn til ved utarbeidelse av nye vedtekter. På organisasjonens landsmøte i september 2001 ble det vedtatt nye vedtekter, og disse følger vedlagt brevet. Det bes om at ovennevte vedtektsendring legges til grunn for departementets vedtak og at kravene i forskriften § 6 ansees oppfylt. Sekundært anføres det at departementet skal innvilge dispensasjon for inngangs- og dokumentasjonskravene for tilskuddsåret 2001.

Barne- og familiedepartementet avgjør klagen slik:
Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner § 6  fastslår at organisasjoner i gruppe A må være selvstendige, slik at vedtak som er gjort i øverste organ, ikke kan overprøves av andre instanser. Selvstendighetskravet gjelder i alle organisasjonens ledd, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Forskriftens § 14 fastsetter følgende krav til tellende lokallag: Med tellende lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er en selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst 5 tellende medlemmer under fylte 26 år, årsmøte og eget styre valgt av og blant medlemmene. Organisasjoner som har lokallag der bare 3 medlemmer eller færre er gamle nok til å ha fulle demokratiske rettigheter, har dispensasjon fra kravet om eget styre valgt av og blant medlemmene og fra kravet om årsmøte. Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og det må være sendt årsrapport for grunnlagsåret til sentralleddet, jf. §§ 15 og 35.  Arbeidsgrupper, underavdelinger o.l. som er tilknyttet laget, regnes ikke som egne, tellende lokallag.

I NmUs lover står at Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (NmU) er en sammenslutning av barne-, tenårings- og ungdomsforeninger og speidergrupper i Det Norske Misjonsforbunds (DNM) menigheter eller frittstående menigheter/foreninger som arbeider etter DNMs prinsipper. Lovene beskriver organisasjonens oppbygging med landsmøte, landsstyre, arbeidsutvalg, metodegrener, distrikter og fylker. NmUs lover gir imidlertid ingen informasjon om organisasjonens oppbygging på lokalnivå, slik at det ikke kan vurderes om forskriftens krav til selvstendighet og demokrati er oppfylt lokalt eller om kravene til lokallag i § 14 er tilfredsstilt.
Fordelingsutvalget har gitt NmU dispensasjon fra § 6 nr. 1 og § 6, 1. setning, jf. nr. 3,  siden forskriften trådte i kraft i 1998. Den 19. juli 1999 vedtok departementet en tilleggsforskrift, som utvidet dispensasjonsadgangen i § 47 til å gjelde for tilskuddsårene 2000 og 2001. Endringen ble bekjentgjort i brev av 20. juli 1999. Der uttalte departementet følgende: Departementet gjør for øvrig oppmerksom på at Fordelingsutvalgets praktisering av dispensasjoner i forbindelse med tilskudd til nasjonalt arbeid gradvis vil bli innskjerpet, fram til den nye forskriften gjelder fullt ut fra og med tilskuddsåret 2002. 
Fordelingsutvalgets innstramming av dispensasjonspraksis er således i tråd med instruksen fra departementet.

I NmUs søknad om dispensasjoner av 18. august 2000 opplyses det at alle lokallag per dato ikke hadde selvstendige vedtekter i skriftlig form. Det er et mål fra sentralt hold i organisasjonen å utarbeide standard vedtekter for ulike typer lokallag og tilby bistand i utformingen av spesielle vedtekter for det enkelte, selvstendige lokallag. Målet er å ha dette dokumentert for alle tellende lokallag f.o.m. grunnlagsåret 2000. De samme opplysninger ble gitt i NmUs søknad om dispensasjoner av 27. august 1999. Fordelingsutvalget har på denne bakgrunn innvilget NmUs søknad om dispensasjon fra kravet i forskriften § 14 om at tellende lokallag må ha vedtekter.

Departementet er i sterk tvil om det bør gis dispensasjon fra inngangskrav i ordningen ut over tre år i en periode der dispensasjonspraksis strammes inn. Men siden organisasjonen i dette tilfellet har igangsatt en prosess som fører til at nødvendig dokumentasjon for lokallagenes selvstendighet og oppbygging vil forefinnes fra og med grunnlagsåret 2000, finner departementet å kunne gi dispensasjon fra forskriften § 6, 2. setning, jf. nr. 3,  samt for § 6 nr. 1 for tilskuddsåret 2001. NmUs tilskudd til nasjonal drift for 2001 utmåles således ut fra plassering i gruppe A. Dispensasjonen gis i henhold til § 47, 1. ledd, 1. setning. Da organisasjonen har hatt dispensasjon fra ovennevnte bestemmelse siden 1998, gis det ikke dispensasjon i henhold til § 47, 1. ledd. Dispensasjon fra inngangskravene i gruppe A og kravene til lokallag i § 14 kan derfor ikke påregnes for tilskuddsåret 2002.

Departementet vil bemerke at en organisasjonsstruktur som baserer seg på prinsippet om lokal suverenitet i utgangspunktet ikke er til hinder for plassering i gruppe A, forutsatt at organisasjonen tilfredsstiller forskriftens krav til selvstendighet og demokrati på alle nivå. I en organisasjon med lokal suverenitet er lokallagenes selvstendighet grunnleggende for plassering i gruppe A. I slike tilfeller må de sentrale vedtektene synliggjøre lokallagenes suverenitet, og sentralleddet må oppbevare lokallagenes vedtekter, jf. forskriften § 35, 2. ledd nr. 2 b. Sentralleddet står ansvarlig for søknaden om statstilskudd, og det er således sentralleddets ansvar å påse at alle lokallag som oppgis som tellende tilfredsstiller forskriftens krav. 

For øvrig vil departementet bemerke at organisasjoner selv står ansvarlige for sine forventninger til regelendringer fra departementet og vedtak fra Fordelingsutvalget. Endringer i organisasjonens lover i 2001 vil komme i betraktning under behandlingen av søknad for tilskuddsåret 2002.




Klagen har etter dette vunnet frem. I den grad organisasjonen har pådratt seg vesentlige utgifter som har vært nødvendige for å vinne frem i saken, kan den få dekket sine omkostninger etter spesifisert regning i samsvar med forvaltningsloven § 36. Dette gjelder likevel ikke dersom endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll. Eventuelt krav må fremsettes for departementet senest innen 3 uker etter at meldingen om det nye vedtaket er kommet frem til parten.



Med hilsen


Haktor Helland (e.f.)       

Eli Grut

Kopi til: Fordelingsutvalget

































