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Tilskudd til frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget forvalter to forskjellige støtteordninger for 
frivillige, landsomfattende organisasjoner:

Nasjonal grunnstøtte

Internasjonal grunnstøtte
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Den nasjonale grunnstøtten kan deles inn i fire undergrupper:

§ 13 Ordinær grunnstøtte
§ 14 Mindre organisasjoner

§ 17 Etableringstilskudd
§ 19 Uttrappingstilskudd

Nasjonal grunnstøtte

� Støtte til den sentrale driften av barne- og ungdomsarbeidet i 
organisasjonen:
� Sentral administrasjon
� Landsmøter
� Styremøter
� Sentrale aktiviteter

� Medlemsblad

Kan ikke brukes til:
o Nedskriving av tidligere underskudd
o Avsetninger til fond
o Gis til lokallagene
o Kjøp av eiendom (hvis ikke Fordelingsutvalget har godkjent det)
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� Tilskudd til den sentrale driften av frivillige, 
landsomfattende barne- og ungdoms-
organisasjoner

Fordelingsutvalget 

� Lokal aktivitet Frifond-midler
(LNU)

Forskriften

Tilskuddsordningene reguleres av 
”Forskrift av 29. november 2007 
med endringer av 15. september 

2009 og med endringer av 1. 
desember 2014” 



4

Stensrud-utvalget
NOU 1997:1

Barne- og familiedep.
(Stortingsmelding nr. 32)

Barne- og familiekomiteen
(Stortinget)

Stortinget

Barne- og ungdomsorganisasjons
-utvalget

NOU 2006:13
”Fritid med mening”

Høring blant organisasjonene

Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet
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Formålet

� Formålet med tilskuddsordningene er å legge 
til rette for barn og ungdoms deltakelse i 
barne- og ungdomsorganisasjonene. 

� Tilskuddsordningene skal stimulere 
organisasjonene til engasjement og 
medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, 
og sikre organisasjonene som arena for 
medbestemmelse og demokrati.

Hvorfor gir staten støtte?

� Ett av Regjeringens viktigste innsatsområder er å 
sikre barn og ungdom gode oppvekst- og levekår. De 
frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene har en 
sentral plass i dette arbeidet. De tilbyr et bredt 
spekter av aktiviteter som f.eks. sang og musikk, 
friluftsliv, politisk og organisatorisk arbeid og religiøs 
virksomhet. De knytter barn og ungdom - og voksne -
sammen i et levende og meningsfylt fellesskap, hvor 
de kan få utfolde seg og lære i samspill med andre. 
Slik er organisasjonene viktige arenaer for svært 
mange barn og unge over hele landet.
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Skoler i demokrati

* Regjeringen ønsker å stimulere barn og ungdom til 
deltakelse og medansvar i samfunnet. 
* Barne- og ungdomsorganisasjonene kan gi 
medlemmene trening i demokratiske prosesser, ved at 
de selv får bestemme hvordan både lokallaget og 
organisasjonen skal legge opp sitt arbeid. 
* Videre kan barne- og ungdomsorganisasjonene 
være talerør både for medlemmene i lokalmiljøet og i 
forhold til sentrale myndigheter, og et springbrett for 
medlemmer som vil engasjere seg i aktuelle 
samfunnsspørsmål. 
* Demokratiet har godt av frivillige organisasjoner som 
utfordrer etablerte sannheter og arbeider for 
forandring.

§ 2 Organisasjoner som omfattes 

av forskriften
� Tilskudd kan gis til organisasjoner som ved 

sine vedtekter:
� kan vise til at organisasjonen arbeider for barn og 

ungdom med spørsmål som gjelder barn og 
ungdom og har barn og unge som deltakere i sine 
aktiviteter

� ikke er i strid med norsk lovgivning, og kan vise til 
at et evt overskudd tilfaller organisasjonen eller 
andre samfunnsnyttige formål

� sikrer at medlemmer under 15 år har arenaer hvor 
de kan fremme sine synspunkter eller øve 
innflytelse over arbeidet i organisasjonen
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§ 2 Organisasjoner som omfattes 

av forskriften
� Tilskudd kan gis til organisasjoner som ved sine 

vedtekter:

� ikke skaper hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra 
alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, 
nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig 
formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor 
den eller de som forskjellsbehandles,  anses ikke å være i 
strid med dette kravet

§ 2 Organisasjoner som ikke

omfattes av forskriften
� Tilskudd kan ikke gis til:

a) Interesseorganisasjoner for barn og unge i utdanning (typisk 
Norsk Studentorganisasjon)

b) Idretts- og gymnastikkorganisasjoner
c) Organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller som 

tjener utenforstående interesser
d) Organisasjoner med ulovlig eller støtende formål, herunder 

rasistiske eller diskriminerende organisasjoner, samt 
spilleklubber

e) Organisasjoner som fremmer negative holdning er til 
mennesker på basis av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt 
funksjonsevne eller seksuell orientering
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BLD

Fordelingsutvalget BUFDIR

Organisasjonene Sekretariatet

Barne-, likestillings og 

inkluderingsdepartementet (BLD)

Departementet har det overordnede ansvar for 
tilskuddsordningene og skal blant annet:
a) oppnevne medlemmer til Fordelingsutvalget,
b) besørge nødvendig sekretariat for Fordelingsutvalget,
c) fastsette de årlige beløpene som Fordelingsutvalget har til 
fordeling til organisasjonenes nasjonale og internasjonale 
arbeid,
d) fastsette basisbeløpet for hvert tilskuddsår,
e) avgjøre klager over Fordelingsutvalgets vedtak,
f) innhente rapporter fra Fordelingsutvalget og sørge for 
nødvendig oppfølging og kontroll med dets arbeid,
g) sørge for nødvendig oppfølging, evaluering og forskning i 
forhold til tilskuddsordningen,
h) fastsette generelle instrukser for Fordelingsutvalget og 
sekretariatet, og
i) endre forskriften når det er påkrevet, og gi uttalelser om 
tolkingen av denne.
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BLD

Fordelingsutvalget BUFDIR

Organisasjonene Sekretariatet

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan som omfattes av 
forvaltningsloven av 10. februar 1967 og offentleglova av 19. mai 
2006. Fordelingsutvalget har et eget sekretariat og er direkte underlagt 
departementet.

Fordelingsutvalget skal bl.a.:
a) foreta tildeling av tilskudd etter forskriften

b) forberede klagesaker, treffe endringsvedtak eller oversende sakene 
til klageinstansen (departementet), 

c) gi forslag til departementet før dette fastsetter summene for 
tilskuddsordningene og basisbeløpet,
d) sørge for kunngjøring og informasjon om tilskuddsordningene,
e) treffe øvrige avgjørelser som er tillagt Fordelingsutvalget etter 
forskriften,
f) bistå departementet med evaluering av tilskuddsordningene, og
g) gi departementet råd i øvrige spørsmål om tilskuddsordningene.
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Fordelingsutvalget 
2013 - 2015

� Kirsti Marie Stokkeland, leder, jurist

� Lasse Birkeland, nestleder, revisor 

� Bodil Rake Lystrup, tidligere jobbet i BLD

� Jon Christian Ottesen, tidligere varamedlem i utvalget

� Synnøve Seljeflot, bakgrunn fra KRIK og LNU

� Espen Andreas Hasle, jobber i ACTA

� Solveig Tesdal, jobbet i Unge Funksjonshemmede

� Pierre Olongo Omedikonga, varamedlem, jobber i IMDI

� Stian Seland, varamedlem, bakgrunn fra LNU og mange 
organisasjoner

� Anne Kristiansen, varamedlem, jobbet i Redningsselskapet

BLD

Fordelingsutvalget BUFDIR

Organisasjonene Sekretariatet
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Sekretariatet

�Forbereder innstillinger og 
effektuerer vedtak

�Gjør utredninger for utvalget og 
departementet

�Informerer om 
tilskuddsordningen

Typer organisasjoner

Politiske/samf.pol
Europeisk Ungdom, Natur & 
Ungdom, Ungdom mot EU, 
Changemaker

Religiøse
ACTA, Frelsesarmeen, KRIK, 
Norges KFUK-KFUM, Norsk 
Søndagsskoleforbund

Bygd og kultur
N4H, Norges Bygdeungdomslag, 
Noregs Ungdomslag

Barn 
Framfylkingen, CISV, 
Miljøagentene

Minoritets-
grupper
Norske Samers Riksforbund, Skeiv 
Ungdom, Vietnamesisk barne- og 
ungdomsforening

Rusgiftpolitiske
Juvente, Juba

Sang/musikk
Norges Musikkorpsforbund, De 
Unges Orkesterforbund, Ung i Kor, 
bandOrg

Funksjons-
hemmede
BURG, Norges Døveforbund, 
NORILCO, Mental Helse Ungdom

Speider
Norges Speiderforbund, Norges 
KFUK-KFUM Speidere

Hobby/friluft
Hyperion, Ungdommens 
Sjakkforbund, DNT, Norges Jeger-
og Fiskerforbund

Andre
AFS Norge, Norges Røde Kors, 
Norsk Folkehjelp
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Størrelsen på bevilgningen

I 2014:
100 459 000,- til nasjonalt arbeid
3 915 000,- til internasjonalt arbeid

I 2014 er det 94 organisasjoner som har søkt 
om nasjonal grunnstøtte, 25 som har søkt 

om internasjonal grunnstøtte.

Generelle definisjoner (§ 5)

� Søknadsår – det året søknaden sendes inn

� Grunnlagsår – det kalenderår som er grunnlag for 

opplysninger om antall medlemmer, lokallag, 

fylker etc. i søknaden om tilskudd

� Tilskuddsår – det kalenderår søknaden gjelder for 

og tilskuddet utbetales
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Generelle definisjoner

grunnlagsår – søknadsår – tilskuddsår 
2013              2014            2015

Generelle definisjoner

Tellingstidspunkt – 31. desember
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Medlemmer

� § 6 Tellende medlem
en person som pr. 31. desember i 
grunnlagsåret er:
� under fylte 26 år
� individuelt og frivillig har meldt seg inn i 

organisasjonen
� står i medlemsregisteret
� har bostedsadresse i Norge 
� har betalt årskontingent for grunnlagsåret

Medlemmer

� § 7 Medlem
en person som pr. 31. desember i 
grunnlagsåret :
� har meldt seg inn i en organisasjon

Alle tellende medlemmer er også medlemmer

Medlemmer under 15 år som ikke har betalt 
årskontingent kan unntas fra antallet 
medlemmer etter denne forskriften.
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§ 8 Årskontingent

Et beløp som blir betalt for inntil ett kalenderårs 
medlemskap i en organisasjon

- ved innbetaling må det komme klart frem hvilket år 
og hvem årskontingenten gjelder for
- skal betales for ett år av gangen 
- kontingent kan ikke være betalt tidligere enn et 
halvår før grunnlagsåret 
- ved nyinnmelding i siste halvår, kan likevel 
kontingent for innmeldingsåret og første hele 
medlemsår betales samtidig
- årskontingenten må være betalt innen 31. 
desember i grunnlagsåret.

Betaling av årskontingenten

Grunnlagsåret

1. juli – 31. des.

2014              2015            2016
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§ 8 Årskontingent

Minstebeløp: kr. 50,-
per person per år

Familiemedlemskap - innmelding

Man skal individuelt og frivillig 
ha meldt seg inn.

Barn under 15 år kan meldes 
inn av verge.
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Familiemedlemskap – betaling av 
kontingent

Dersom flere personer i en familie/husstand 
er medlem i en organisasjon, kan én av 

disse betale inn kontingentene på vegne 
av de andre.

Fra og med 15 år bør man selv betale sin 
kontingent. 

Man må betale sin egen kontingent når man 
har flyttet hjemmefra.

§ 25 Dokumentasjon
- Medlemsregister -

� Sentralt medlemsregister

* Elektronisk eller manuelt ført

* Må kunne skille mellom tellende/ikke-tellende 

* Må inneholde:

Navn
Adresse
Fødselsår
Eventuell tilknytning til lokallag for hvert medlem. 
Betalt kontingent
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§ 25 Dokumentasjon
- Medlemstall -

� Dokumentasjon for alle tellende medlemmers innbetalte årskontingent

Ved sentral innkreving: 
- Innbetalingsbilag
- OCR-lister
- Verveblanketter (ved kontant betaling – må inneholde dato for betalingen, 
hvilket år det betales for og størrelsen på kontingenten. Må signeres av 
medlemmet. Bør også signeres av verver?)

Ved lokal innkreving:
- Medlemslister (skal undertegnes av lokallagsleder eller to av styrets 
medlemmer)

Uavhengig av betalingsmåte må opplysninger i tråd med §§ 6 og 8 fremgå av 
dokumentasjonen.

Sentral 
innkreving

Bank/SMS/PayPal

Kopi av giro
OCR-datafiler

Lister fra eksternt 
selskap

Kontant

Signerte verve-
blanketter



19

Lokal 
innkreving

Via 
bank/sms…

• Kopi av giro
• OCR-datafiler

Kontant

Medlemslister
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Sentralleddet i organisasjonen er ansvarlig for 
alle tall som føres opp på søknaden

Lag interne rutiner som sikrer at de tallene dere 
får fra lokallagene kvalitetssikres!



21

§ 25 Dokumentasjon
- Medlemstall -

� Elektronisk innsending av medlemslister

• Brukes av mange organisasjoner

• Kontakt utvalget før dere åpner for elektronisk 
innsending av medlemslister

• Viktig:
• Passord
• Logg

§ 9 Tellende lokallag

� lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret:
- er en selvstendig enhet i organisasjonen
- har vedtekter
- har minst 5 medlemmer under 26 år som har betalt kontingent
- har hatt minst én medlemsrettet aktivitet (ikke års- eller 
styremøte)
- har selvstendig økonomi
- har sendt årsrapport for grunnlagsåret til sentralleddet

- har eget styre valgt av og blant medlemmene i lokallaget
Unntak: organisasjoner som har lokallag der bare 3 medlemmer 
eller færre er gamle nok til å ha lik rett til innflytelse i 
organisasjonen, har dispensasjon fra kravet om eget styre valgt 
av og blant medlemmene i lokallaget

- valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år
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§ 9 Tellende lokallag

� Fylkeslag som fungerer som lokallag regnes 
som tellende lokallag. 

� Arbeidsgrupper, underavdelinger o.l. som er 
tilknyttet et lokallag, regnes ikke som egne, 
tellende lokallag. 

§ 26 Dokumentasjon
- Lokallag -

a) årsrapport for det enkelte grunnlagsår, 
jf. § 10

b) adresser til styrets medlemmer. Adressene 
til styrets medlemmer må finnes i medlems-
registeret og kunne fremvises eller 
fremskaffes ved kontroll, og

b) lokallagets vedtekter dersom disse skal 
oppbevares sentralt, jf. § 9
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§ 10 Årsrapport
Med årsrapport menes et enkelt standardisert skjema innsendt til 
sentralleddet fra det enkelte lokallag. Rapporten skal være for det 
enkelte grunnlagsår, og skal inneholde:
- lagets navn
- kommune- og fylkestilhørighet
- dato for valg av styre
- styrets funksjonsperiode
- navn på styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret
- det må fremgå av årsrapporten hva slags aktivitet som er gjennom-
ført for medlemmene i grunnlagsåret (det er tilstrekkelig å nevne én 
aktivitet)
- dato og signatur av lederen for lokallaget eller av to av styrets 
medlemmer

Kravet til signatur er ikke til hinder for at organisasjonen bruker 
elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende 
metode for å autentisere avsender og innholdet av rapportene.

§ 25 Dokumentasjon
- Lokallag -

� Elektronisk innsending av årsrapporter

• Kontakt utvalget før dere åpner for elektronisk 
innsending av årsrapporter

• Viktig:
• Passord
• Logg
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§ 11 Definisjoner og krav vedrørende 
kurs

� Med kurs menes en organisert 
opplæring i samsvar med en plan. 

�Planen skal redegjøre for kursets 
innhold, læringsmål, målgruppe, bruk av 
læringsressurser, metode og varighet.

�Kursets innhold må være i tråd med 
forskriftens formål.

§ 11 Definisjoner og krav vedrørende 
kurs

�Årsmøter, styremøter og andre 
vedtektsfestede møter regnes ikke som 
kurs. 
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§ 11 Definisjoner og krav vedrørende 
kurs

� Kurs skal vedtas av sentralleddet i 
organisasjonen, som også skal være 
faglig og økonomisk ansvarlig for kurset. 

� Den tekniske siden av kurset kan likevel 
overlates til andre enn sentralleddet. 

§ 11 Definisjoner og krav vedrørende 
kurs

� Det pedagogiske innholdet på kurset må ha 
en varighet på minst 8 klokketimer. 

� Innenfor hver klokketime som rapporteres 
kan det være maksimum 15 minutters pause.

� Det skal være program med pedagogisk 
innhold i minst 4 klokketimer i gjennomsnitt pr. 
kursdag. 
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§ 11 Definisjoner og krav vedrørende 
kurs

� Kurs skal gå over minimum 2 kursdager og 
det gis uttelling for maksimum 7 kursdager.

� Kursdeltakerne må være til stede minst 75 % 
av kurstiden for å kunne medregnes. 

§ 11 Definisjoner og krav vedrørende 
kurs

� På hvert kurs må det være minst 5 deltakere, 
og ikke mer enn 200 deltakere. 

� Det gis kun uttelling for tellende medlemmer

� Deltakerne må ha bostedsadresse i minst 3 
fylker.
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§ 11 Definisjoner og krav vedrørende 
kurs

På hvert kurs skal det være minst en kursleder, 
som ikke regnes som kursdeltaker 

§ 11 Definisjoner og krav vedrørende 
kurs

Kurs kan arrangeres i fellesskap med andre 
organisasjoner
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§ 11 Definisjoner og krav vedrørende 
kurs

�Dersom et kurs går over et årsskifte, 
skal alle deltakerdagene for dette 
kurset telle med i grunnlagsåret for 
kursets sluttdato. 

§§§§ 27 Dokumentasjon av kurs

For dokumentasjon av deltakerdager på sentrale kurs kreves: 
a) kursinvitasjon, 
b) spesifisert program slik det ble gjennomført, med 

kursinnhold og tidspunkter for programpostene, 
c) deltakerlister med navn, adresse, fødselsår, og eventuelt 

organisasjonstilknytning på alle deltakerne. 
Deltakerlistene for hvert kurs skal dateres og signeres av 
kursleder. Av deltakerlistene skal det fremgå at deltakerne 
har vært tilstede minst 75 % av tiden, 

d) kort beskrivelse av hvordan sentralleddet er faglig og 
økonomisk ansvarlig for kurset. 

Plan for kurset (jfr. § 11 første ledd) må foreligge ved kontroll.
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Bonuspoeng for sentralstyrets sammensetning

Bonuspoeng for kjønnsbalanse og 
ungdomsrepresentasjon

Faste medlemmer med stemmerett, inkl.:
- Ansattes representant 
- Representanter fra andre organisasjoner

Bonuspoeng for sentralstyrets sammensetning

Bonuspoeng for kjønnsbalanse og 
ungdomsrepresentasjon

Minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret
Mer enn 50 % medlemmer i sentralstyret under 

27 år pr 31. desember i grunnlagsåret

Faste medlemmer med stemmerett, inkl.:
- Ansattes representant 
- Representanter fra andre organisasjoner
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§ 28 Dokumentasjon
- Sentralstyrets sammensetning -

Oversikt over:
a) navn
b) kjønn
c) fødselsår
d) innvelgingstidspunkt 

Underskrevet protokoll fra valget av styret

Nasjonal grunnstøtte

�Ordinært tilskudd

�Etableringstilskudd

�Utrappingsstilskudd
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§ 13 og 14 - Kvalitative krav for å 

motta basistilskudd 
� ”Inngangskrav” for ordningen:

� egne vedtekter som klargjør formål, selvstendighet, 
organisasjonsform og organisasjonsoppbygging

� minst én ansatt som har ansvaret for barne- og 
ungdomsarbeidet (FUV kan gi dispensasjon)

� en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende 
medlemmer som har fylt 15 år fullverdige demokratiske 
rettigheter i organisasjonen, dvs. stemmerett, lik møterett, 
tale- og forslagsrett, og rett til å la seg velge som 
representant

� et landsmøte minst hvert fjerde år
� en sentralledelse valgt av landsmøtet

§ 13 og 14 - Kvalitative krav for å 

motta basistilskudd 
� ”Inngangskrav” for ordningen:

� eget styre for barne- og ungdomsarbeidet for de 
organisasjonene der tellende medlemmer utgjør mindre enn 
50 % av det totale antallet medlemmer

� eget budsjett, årsregnskap og årsmelding
� organisasjoner der tellende medlemmer utgjør mindre enn 

50 % av det totale antallet medlemmer, må ha årsmelding 
for barne- og ungdomsarbeidet

� sentralt medlemsregister
� organisasjonsnummer

Alle vilkårene må være oppfylt på 
søknadstidspunktet
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Kvantitative krav for å motta 

basistilskudd
Etter forskriftens §13:
� minst 700 tellende medlemmer
� minst 5 tellende lokallag
� tellende lokallag i minst 5 fylker

”Mindre organisasjoner,” etter forskriftens §14:
Organisasjoner som av særlige grunner, fortrinnsvis sitt 

rekrutteringsgrunnlag, ikke oppfyller et eller flere av de 
kvantitative kravene må i stedet ha:

� minst 100 tellende medlemmer
� minst 2 tellende lokallag i ulike fylker

§ 14 Kriterier for å motta tilskudd for 
mindre organisasjoner

Fordelingsutvalget kan i særskilte tilfelle 
der det på grunn av organisasjonens 
rekrutteringsgrunnlag er sannsynlig at 
den aldri vil oppfylle kravet i første ledd 
punkt a), gjøre unntak fra kravet til antall 
tellende medlemmer. 

Slike organisasjoner vil få sitt tilskudd 
utmålt skjønnsmessig, jf. §§§§ 16 sjette 
ledd.
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§ 17 Etableringstilskudd

� Organisasjoner som ikke har mottatt nasjonal 
grunnstøtte eller uttrappingstilskudd de siste fem år, 
kan søke om etableringstilskudd. For å motta 
etableringstilskudd må en organisasjon ha:
� egne vedtekter
� demokratisk oppbygning
� landsmøte og eget styre
� sentralt medlemsregister
� budsjett mv.
� minst 300 tellende medlemmer
� Minst to tellende lokallag i ulike fylker
� organisasjonsnummer

� Tilskuddet utmåles skjønnsmessig

§ 13 § 14 mindre 
org

Etablerings-
tilskudd

Antall tellende 
medlemmer

700 
tellende 
medlemmer

100 
tellende 
medlemmer

300 / 100 
tellende 
medlemmer

Antall tellende 
lokallag

5 tellende 
lokallag - 5 
fylker

2 tellende 
lokallag - 2 
fylker

2 tellende
lokallag - 2 
fylker
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Hvordan utmåle ordinær grunnstøtte?

� Basistilskudd:
� Beløp som gis i bunnen, uavhengig av andre variabler

� Departementet fastsetter størrelsen på basistilskuddet. 

� Dette bør ikke settes lavere enn to ganger grunnbeløpet (G) 
i Folketrygden (i 2014 er 2 G = kr 176 740,-).

Hvordan utmåle ordinær grunnstøtte?

� Variabelt tilskudd:

1. Størrelse
- Antall tellende medlemmer
- Antall tellende lokallag

2. Aktivitet
- Sentrale kurs

3. Ungdomsstyring og – deltakelse
- Andel betalende medlemmer under 26 år
- Andel under 27 år i sentralstyret

4. Kjønnsbalanse
- Andel kvinner og menn i sentralstyret

5. Selvstendighet
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Poengberegning for grunnpoeng

� Se Brukerveiledningen

§ 18 Utmåling av etableringstilskudd

� Utmåling av etableringstilskuddet:
� Størrelse av den disponible sum
� De søknader som er kommet inn
� Antall tellende medlemmer
� Antall tellende lokallag og fylker med tellende lokallag
� Grad av demokrati og selvstendighet i barne- og ungdoms-

arbeidet
� Regnskapet for barne- og ungdomsarbeidet i grunnlagsåret
� Budsjett og arbeidsplan for tilskuddsåret
� Siste godkjente årsmelding

� Etableringstilskudd kan gis i inntil tre år
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Uttrappingstilskudd (§ 19)

� En organisasjon kan søke om uttrappingstilskudd når den 
har mottatt nasjonal grunnstøtte i de tre foregående 
tilskuddsår, men ikke lenger oppfyller kravene til: 
- antall tellende medlemmer, 
- antall tellende lokallag, eller 
- antall fylker med tellende lokallag.

� Uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år innenfor en 
periode på maksimalt syv år, og utgjør halvparten av 
organisasjonens tilskudd foregående tilskuddsår.

Internasjonal grunnstøtte

� Hvem kan få internasjonal grunnstøtte?:

� Organisasjoner som oppfyller de generelle 
inngangskravene under §§ 13 og 14.

� Man må med andre ord være berettiget til 
basistilskudd for å få internasjonal grunnstøtte.
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Hvilke aktiviteter kan tas med i 

søknaden?

� Støtte til sentrale internasjonale aktiviteter 

som:

• internasjonale møter

• seminarer 

• konferanser

• studiereiser

• delegasjonsreiser 

utenfor Norge, som gjelder barne- og ungdoms-
spørsmål. Deltaker må representere
søkerorganisasjonen og aktiviteten må være 
gjennomført i grunnlagsåret. 

…og hvilke får IKKE støtte

� Følgende aktiviteter gir IKKE poeng:
� Sports- og idrettsaktiviteter
� som er en del av et utvekslingsprogram eller 

regnes som ungdomsutveksling
� reise- og oppholdskostnader fult ut dekkes av 

andre tilskudd til int.arbeid
� gjennomføring av studier av 

utviklingsprosjekter i utviklingsland, 
misjonsprosjekter og lignende aktiviteter.
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Aktivitet i Norden

� Aktivitet som avholdes i Norden må ha:
� innhold av internasjonal karakter, (ikke 

nordisk)
� deltakere fra land utenfor Norden

� Er man usikker på om aktiviteten skal tas 
med, spør i forkant.

Flere aktiviteter, samme reise

� Det gis KUN støtte for ÉN aktivitet pr. reise

� Må med andre ord tilbake til Norge for å 
starte ny reise.
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Dokumentasjon

� § 29 i forskriften:
� Program el.l.
� Navn og adresse på deltakerne fra 

organisasjonen (én av deltakerne bekrefter at 
de har deltatt ved å signere denne listen) 

� Dokumentasjon for at disse har deltatt

Fordelingsutvalget kan be om dokumentasjon 
av ekstern finansiering av int. aktiviteter. 

Dokumentasjon på deltakelse

� Vi ønsker først og fremst bekreftelse fra den internasjonale 
arrangøren.

dernest:
� deltakerlister fra arrangøren
� møtereferater hvor deltakelsen fremgår, skrevet av 

arrangøren
� for studiereiser holder det med bekreftelse fra tredjepart 

(ikke organisasjonen selv eller deltaker)

unntaksvis:
� billettstammer og kvittering for betaling av opphold 

� Mal ligger på våre hjemmesider under menyvalget skjemaer. 
www.fordelingsutvalget.no
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§ 30 Søknadsskjemaet

Kontroll

� Gjennomgang og behandling av 
søknadene

� Ordinær stedlig kontroll
• Lokallag
• Medlemmer
• Kurs
• Internasjonale aktiviteter
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Kontroll av lokallag

Årsrapport
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Kontroll av lokallag

Årsrapport

Årsmelding/ 
Regnskap

Medlemsavis
Klipp fra avis

Kontroll av medlemmer
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Sentral 
innkreving

Via bank/sms…

• Kopi av giro
• OCR-datafiler

•Lister

Kontant

Verveblanketter

Lokal 
innkreving

Via bank/sms

• Kopi av giro
• OCR-lister

Kontant

Medlemslister
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Kontroll

� Gjennomgang og behandling av 
søknadene

� Ordinær stedlig kontroll

� Utvidet kontroll

Spørreundersøkelse 

� Sender brev til alle eller et utvalg av lederne i 
lokallagene

� Sender brev til styremedlemmer og/eller 
vanlige medlemmer i lokallaget
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Kontroll av lokalforeninger

Årsrapport

Årsmelding/ 
Regnskap

Medlemsavis
Klipp fra avis

Spørre-
undersøkelse
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Kontroll av medlemmer

Sentral/lokal 
innkreving

Via bank/sms

• Kopi av giro
• OCR-datafiler

•Lister

Spørre-
undersøkelser

Kontant

Verveblanketter Spørre-
undersøkelse
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Gjennomgang av spørreundersøkelsen

� Hvis det finnes avvikende svar:
� Kontakte medlemmene direkte for å 

dobbeltsjekke svarene på skjemaet
� Ber organisasjonen om ytterligere 

dokumentasjon for å kontrollere svarene
� Kontakte bank/m.m. for å kontrollere

� kontoeierskap
� innbetalingsdatoer
� OCR-koder og lignende

� Politiet/Økokrim?

Hjelpemidler

� Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner

� Brukerveiledning
� Økonomihåndbok
� Fordelingsutvalgets hjemmesider –

www.fordelingsutvalget.no
� Presedensarkiv
� Årlig informasjonsmøte
� Instruks for Fordelingsutvalget
� Ring sekretariatet
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