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KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM NASJONAL GRUNNSTØTTE I 2002 – NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND (NLM)
Vi viser til klage av 7. mars 2002 på Fordelingsutvalgets vedtak om avslag på søknad om nasjonal grunnstøtte for 2002, samt til møte i departementet den 15. mars 2002. Klagen ble oversendt Barne- og familiedepartementet ved Fordelingsutvalgets ekspedisjon den 9. mars 2002.

Fordelingsutvalget avslo i brev av 11. februar 2002 NLMs søknad om nasjonal grunnstøtte for 2002. Begrunnelsen for avslaget var at NLM ikke oppfyller forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner § 8 nr. 2 om at organisasjonen må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år, fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen og lik rett til å kunne velges til tillitsverv. Fordelingsutvalget viser også til Barne- og familiedepartementets vedtak i klagesak fra NLM av 28. juni 2001, og til at organisasjonen ikke har gjort endringer i vedtektene siden 2001.

NLM påklaget vedtaket i brev av 7. mars 2002. Organisasjonen anfører at hvilke krav som skal stilles til medbestemmelse for alle over 15 år i gruppe C burde være gjenstand for en ny vurdering fra BFDs side, og viser til at forskriften åpner for unntak fra regelen i § 8 nr. 2.

Fordelingsutvalget har vurdert opplysningene i klagen, og mener at det ikke fremkommer opplysninger eller anførsler som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Utvalget anser at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra bestemmelsen i § 8 nr. 2.

I brev av 23. april 2002 opplyser NLM at hovedstyret i organisasjonen har fattet et prinsippvedtak om at det skal foretas en grunnregelendring for å styrke barn og unges innflytelse i organisasjonen.

I brev av 3. juni 2002 opplyser NLM at hovedstyret har fattet vedtak om å anbefale overfor generalforsamlingen i 2003 å foreta en grunnregelendring som innebærer at generalforsamlingen velger barne- og ungdomsråd.

I brev av 26. august 2002 opplyser organisasjonen følgende om denne grunnregelendringen:
Til nå er det NLMs hovedstyre som har oppnevnt barne- og ungdomsnemd på landsplan, kalt hovedstyrets barne- og ungdomsnemd. Dette har vært et slags barne- og ungdomsstyre, som har behandlet saker som har med barne- og ungdomsarbeid på landsplan å gjøre. Dette er foreslått endret, slik at det nå er Generalforsamlingen som skal velge et barne- og ungdomsråd som skal behandle saker som vedrører barne- og ungdomsarbeidet på landsplan. Generalforsamlingen er øverste myndighet i NLM. Alle utsendinger til generalforsamlingen som er over 18 år, både kvinner og menn, både utsendinger fra barnelag og utsendinger fra ungdomslag samt voksenforeninger har stemmerett.

Departementet avgjør saken slik:
I departementets vedtak av 28. juni 2001 ble det presisert at departementet anerkjenner enhver frivillig organisasjons rett til å vedta innskrenkninger i eget interndemokrati. Det ble imidlertid stilt spørsmål ved om en slik organisasjon er støtteberettiget innenfor en tilskuddsordning som har som hensikt å styrke og sikre barne- og ungdomsorganisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati og som barns og ungdoms redskaper for deltakelse i samfunnet. Departementet var da av den oppfatning at kvinner og menns like rett til å velges til tillitsverv på alle nivå er en grunnleggende del av den demokratiforståelse som skal stimuleres gjennom barns og unges deltakelse i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Departementet fant derfor ikke å kunne innvilge søknad om tilskudd. 

Departementet har på nytt vurdert spørsmålet om betydningen av at menn og kvinner ikke har lik rett til å velges til tillitsverv på alle nivå i organisasjonen. Departementet har kommet frem til at dette er et teologisk anliggende for organisasjonen, og at ulike trossamfunn må gis rett til å praktisere trosfrihet uten at dette skal få negativ innvirkning i forhold til denne tilskuddsordningen. 

En annen årsak til at organisasjonen tidligere har fått avslag på sin søknad om tilskudd, er at utsendingene til organisasjonens generalforsamling må ha fylt 18 år. Organisasjonen  tilfredsstiller således ikke kravet i forskriften § 8 nr. 2 om at alle medlemmer over 15 år skal ha fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen og lik rett til å kunne velges til tillitsverv. Det følger imidlertid videre av bestemmelsen at Fordelingsutvalget kan gjøre unntak fra denne regelen. 

Fordelingsutvalget har i de siste år innskjerpet praksis hva gjelder bruk av dispensasjoner. Dette er i samsvar med instrukser og retningslinjer som er gitt fra departementet. Departementet finner imidlertid i den foreliggende sak grunn til å legge vekt på de forslag til vedtektsendringer som er fremmet i organisasjonen. Etter departementets oppfatning viser organisasjonen på denne måte vilje til å endre sin organisasjonsstruktur i demokratisk retning hva gjelder unges innflytelse. Departementet gjør derfor etter en konkret vurdering unntak fra kravet i forskriften § 8 nr. 2 i denne saken. Departementet vil imidlertid bemerke at dette ikke er et varig unntak. Skal organisasjonen kunne regne med fortsatt støtte, bør prosessen for å endre organisasjonen i demokratisk retning fortsette.

Organisasjonen innvilges etter dette tilskudd i gruppe C. Fordelingsutvalget fatter nærmere vedtak om tilskuddets størrelse. Vedtaket fattes under forutsetning av at de nødvendige vedlegg sendes Fordelingsutvalget og finnes i orden.

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 departementets og forvaltningens kontroll. Eventuelt krav må settes frem for departementet senest innen tre uker etter at meldingen om det nye vedtaket er kommet frem til parten.
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