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SAKS-DOKNo

Det vises til klage fra SongMission på Fordelingsutvalgets avgjørelse om ikke å gi
etableringstilskudd til organisasjonen i 2010.

Fordelingsutvalgets vedtak ble formidlet i tilskuddsbrevet datert 22. februar 2010.
SongMission påklaget vedtaket i et brev datert 24. mars samme år. Fordelingsutvalget
opprettholdt etter fornyet vurdering sitt opprinnelige vedtak. Klagen ble således
oversendt departementet den 24. april for endelig avgjørelse. Departementet beklager
at saksbehandlingen har tatt lang tid.

Sakens bak nn:
SongMission har søkt om grunnstøtte (etableringstilskudd) til nasjonalt arbeid for 2010.
Fordelingsutvalget har avslått søknaden med begrunnelse i at organisasjonen ikke
tilfredsstiller forskriftens krav til lokallagsbasert virksomhet og viser til forskriftens § 9
og § 17 første ledd bokstav g). Fordelingsutvalget anser at lokallagsaktivitet i
SongMission stammer fra den samme lokallagsaktiviteten som Aktivitetsklubben siden
begge to organiserer aktivitet for barn og unge i Den Kristelige Menighet
Fordelingsutvalget påpeker videre at det er et prinsipp i forskriften om at aktivitet
form av lokallag kun skal gi uttelling en gang, og mener således at dette prinsippet
brytes her.

SongMission sier selv at de har satset på å få etablert lokallag der Den Kristelige
Menighet har vært etablert fordi det kan gi dem en god start. De ønsker også å
understreke at aktivitetens karakter er av en helt annen karakter enn virksomheten i
Aktivitetskiubben i Den Kristelige Menighet. SongMission har startet

osta resse on ora resse e e on arne- og ung omsav e mgen a s e an er
Postboks 8036 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 Telefaks Elin Kjeldstadli
0030 Oslo Org no. 22 24 27 19 Hatlestad

22242761
972 417 793



musikkopplæring, orkester, kor og generell musikkformidling i motsetning til
Aktivitetsklubben i Den Kristelige Menighet som fokuserer på friluftsliv, hobby- og
sportsaktiviteter. De mener derfor at de oppfyller alle krav til lokalbasert virksomhet
som ikke kan knyttes til andre foreninger eller annen aktivitet.

De artementets vurderin
Departementet har i denne saken vurdert på prinsipielt grunnlag hvorvidt det skal
åpnes for at en (moder)organisasjon oppretter flere barne- og ungdomsorganisasjoner
avhengig av hvilke aktivitet lokallagene ønsker å drive med, og om dette kan godtas
som "lokallagsbasert virksomhet" etter forskriftens § 17 første ledd bokstav g). I tillegg
har vi overveid hvilke konsekvenser dette får for tilskuddsordningen som helhet.

Selv om det formelt sett ikke foregår en kollektiv innmelding av Aktivitetsklubbens
medlemmer i SongMission, vil medlemsmassen i Aktivitetsklubben og SongMission
der de eksisterer parallelt være relativt identisk. Slik departementet ser det, har
lokallagene i SongMission sitt utspring i lokallag i Aktivitetsklubben. Departementet
finner det problematisk fordi disse medlemmene da vil utløse dobbelt statsstøtte. Vi er
således enige i Fordelingsutvalgets uttalelse om at dette vil skape  "en uforholdmessig
økonomisk fordel for organisasjonen". I tillegg vil det ramme alle organisasjonene i
tilskuddsordningen økonomisk fordi tilskuddssummen skal deles på enda flere
organisasjoner. Departementet slår derfor fast en menighet/organisasjon ikke skal
kunne motta støtte for lokallag som springer ut av allerede eksisterende deler av
organisasjonen. Det er denne tolkningen av "lokallagsbasert virksomhet" som ligger til
grunn når departementet mener at SongMission strider i mot forskriftens §§ 9 og 17
første ledd bokstav g).

Departementet merker seg for øvrig at Fordelingsutvalget mener at det kan ha
betydning for søknadsbehandlingen for 2011 at SongMission endret sine vedtekter på
landsmøtet i 2010. De nye vedtektene stiller ikke lenger krav om at SongMissions
medlemmer skal være medlem av Den Kristelige Menighet, men åpner opp for at alle
barn og unge, som stiller seg bak organisasjonens formål, kan bli medlem.

Konklusion:  
På bakgrunn av det som er redegjort for ovenfor, stadfester departementet
Fordelingsutvalgets vedtak av 22. februar 2010. Klagen tas således ikke til følge.
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