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Det vises til klage på Fordelingsutvalgets (FUV) vedtak av 16. februar 2010. Vedtaket
ble formidlet til organisasjonen i brev av 22. februar 2010. Klagen gjelder FUVs uttalelse
om når personer skal regnes som medlem av organisasjonen.

Fordelingsutvalget uttaler i brevet av 22. februar at organisasjonen fra og med
grunnlagsåret 2010 må sørge for at personer som verves til organisasjonen både må
undertegne og selv påføre dato for når de blir vervet på verveskjemaet. SOS Rasisme
påklaget dette i brev datert 19. mars. FUV opprettholdt etter en fornyet vurdering sitt
vedtak. Klagen ble således oversendt departementet den 22. april for endelig avgjørelse.

Departementet er i tvil om hvorvidt FUVs uttalelser på dette punkt er å regne som et
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet merker seg imidlertid at FUV har
valgt å behandle klagen i henhold til forvaltningsloven kapittel VI. Departementet
velger således å ta klagen til behandling.

Sakens bak runn:
I brevet til SOS Rasisme den 22. februar uttaler FUV:
"SOS Rasisme har en praksis hvor medlemmer som verves lokalt ikke regnes som innmeldt
før verveskjemaet er kommet sentralleddet i hende. Utvalget mener at denne praksisen er i
strid med regelverket, og at SOS Rasisme må legge om sitt system slik at medlemmene
regnes som innmeldt i det øyeblikket de har skrevet under pået verveskjema. Dette
innebærer at medlemmet både må undertegne og selv påføre datopåverveskjemaet. Denne
endringen må gjøres fra og med grunnlagsåret 2010."
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SOS Rasisme anfører i sin klage bl.a. at FUV beskriver organisasjonens praksis feil. De
anfører videre at de ikke noen steder i regelverket finner åpning for at forskriften skal
tolkes slik FUV gjør.

I sitt brev av 22. april viser FUV til at det i Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner § 8 andre ledd uttales: "Kontingent kan ikke være betalt tidligere
enn et halvår før grunnlagsåret, og skal betales for ett år av gangen. Ved nyinnmelding i
siste halvår, kan likevel kontingent for innmeldingsåret og første hele medlemsår betales
samtidig" FUV mener at de av denne grunn må kunne se når medlemmet er innmeldt
og kontingenten er betalt. I det øyeblikket kontingenten er betalt til en lokal verver i
SOS Rasisme, må de regnes som tellende medlemmer etter forskriften. Ved å påføre
dato på verveskjemaet kan FUV og organisasjonen sikre at medlemmer som har betalt
sin kontingent før 1. juli ikke også blir satt opp som medlem det påfølgende året.

De artementets vurderin
Forskriften stiller i § 6 tre krav til tellende medlemskap: For det første skal personen
være under 26 år pr 31. desember i grunnlagsåret. For det andre skal vedkommende
være individuelt og frivillig innmeldt i organisasjonen, og for det tredje skal
vedkommende ha betalt årskontingent for grunnlagsåret. Det å betale årskontingenten
innebærer at et medlem aktivt bekrefter sitt medlemskap.

I § 8 gis det nærmere regler om årskontingenten. Det fremkommer her bl.a. at
årskontingent er et beløp som betales for inntil ett kalenderårs medlemskap i en
organisasjon. Kontingent kan ikke være betalt tidligere enn et halvår før grunnlagsåret,
og skal betales for ett år av gangen. Bakgrunnen for dette er at medlemmet skal tvinges
til å vurdere sitt fortsatte medlemskap en gang i året, jf Stensrudutvalgets uttalelser i
NOU 1997:1 s. 60. Man har altså ønsket å utelukke flerårskontingenter. Herfra er det
imidlertid gjort ett unntak i § 8 annet ledd: "Ved nyinnmelding i siste halvår, kan likevel
kontingent for innmeldingsåret og første hele medlemsår betales samtidig."

Spesifiseringen i § 8 innebærer at datoen for innbetaling er avgjørende for når et
medlem skal kunne regnes som tellende. Det må derfor kunne kreves at det finnes klar
dokumentasjon på når medlemmet er innmeldt og kontingenten betalt. Departementet
er derfor enig i FUVs uttalelse om at medlemmet ved kontant innbetaling både må
undertegne og selv påføre dato på verveskjemaet eller lignende dokumentasjon.
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Departementet stadfester med dette Fordelingsutvalgets vedtak av 22. februar 2010.
Klagen tas således ikke til følge.

Med hilse

Side 3

Steinsvik (e.f.)

Kopi:
Fordelingsutvalget, Pb 8113 Dep, 0032 Oslo

Elin Kjeldstadli Hatlestad


