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Det vises til klage fra Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) på Fordelingsutvalgets
avgjørelse om ikke å gi bonuspoeng for selvstendighet i 2010.

Fordelingsutvalgets vedtak ble fattet på møte den 15. desember 2009 og formidlet i
tilskuddsbrevet datert 10. februar 2010. FAbU påklaget vedtaket i brev datert 26.
februar  samme år. Fordelingsutvalget  opprettholdt etter fornyet vurdering sitt vedtak.
Klagen ble således oversendt departementet den 13. april for endelig avgjørelse.

Sakens bak runn:
Fordelingsutvalget har vedtatt å ikke gi FAbU bonuspoeng for selvstendighet.
Begrunnelsen er at organisasjonen ikke har et landsmøte som kan fatte endelige vedtak
i alle saker. Utvalget bygger sin oppfatning på § 12.2 i FAbUs vedtekter hvor det står at
"  I tilfeller hvor samarbeidsutvalget har innvendinger av ideologiske eller organisatoriske
årsaker, går vedtektsendringene tilbake til TUS/FAbU-styret for videre behandling."

FAbU fremholder i sin klage at de er mer selvstendige enn FUVs tolkning av deres
vedtekter. De fremholder videre at  "Det står  ikke  i vedtektene at Samarbeidsutvalget kan
stoppe landsmøtevedtak slik Fordelingsutvalget legger til grunn. Derimot står det at
vedtektsendringer som man har ideologiske eller organisatoriske innvendinger til, kan
sendes tilbake til TUS/FAbU-styret for videre behandling. Altså har man en mulighet til å
gi en anmodning om å tenke seg om en gang til."  FAbU bestrider derfor vedtaket om at
de ikke skal få bonuspoeng for selvstendighet i det de fremholder at
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landsmøtets suverenitet.

De artementets vurderin
Det fremgår av organisasjonens vedtekter § 12.2 at i tilfeller hvor samarbeidsutvalget
har innvendinger av ideologiske eller organisatoriske årsaker, går vedtektsendringene
tilbake til TUS/FAbU-styret for videre behandling. Etter departementets oppfatning
innebærer denne formuleringen at landsmøtet ikke formelt sett kan sies å være et
suverent organ som har fullmakt til å fatte endelig vedtak i alle saker. Denne forståelsen
må legges til grunn selv om samarbeidsutvalget i praksis så langt har valgt å respektere
landsmøtets suverenitet.

Departementet er på denne bakgrunn enig i Fordelingsutvalgets vurdering av at FAbU-
tinget (landsmøtet) ikke er et suverent organ i tråd med forskriftens § 5c).
Departementet stadfester med dette Fordelingsutvalgets vedtak i klagesaken fra FAbU
vedrørende bonuspoeng for selvstendighet. Klagen tas således ikke til følge.
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