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KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM NASJONAL GRUNNSTØTTE I 2001 - NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND (NLM)
Vi viser til deres klage av 15. mars 2001 på Fordelingsutvalgets vedtak om avslag på søknad om nasjonal grunnstøtte for 2001. Klagen ble oversendt Barne- og familiedepartementet ved Fordelingsutvalgets ekspedisjon og mottatt den 7. mai 2001.

Fordelingsutvalget avslo i brev av 20. februar 2001 NLMs søknad om nasjonal grunnstøtte i 2001. Utvalget bygger på Barne- og familiedepartementets vedtak i klagesak fra 2000, der departementet stadfestet utvalgets vedtak om avslag på søknad om nasjonal grunnstøtte. NLM endret sine grunnregler i juli 2000, men utvalget mener at organisasjonen fortsatt ikke oppfyller kravene i forskriften § 8 nr. 2 om at den 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 til at reglene for kvinners valgbarhet til hovedstyret og rådsmøtet ikke er endret, og at dette forhold alene er avslagsgrunn.

NLM påklager vedtaket i brev av 15. mars 2001. Organisasjonen anfører at endringene i grunnreglene innebærer at barne- og ungdomslag har rett til å sende utsendinger til generalforsamlingen og at stemmerettsalderen på generalforsamlingen er senket til 18 år. NLM har ikke endret syn på kvinners valgbarhet til hovedstyret og rådsmøtet. NLM anfører imidlertid at det er generalforsamlingen som organisasjonens høyeste myndighet som har valgt denne ordningen, og at dette er en demokratisk beslutning.

Fordelingsutvalget har vurdert opplysningene i klagen og kommet til det ikke fremkommer opplysninger eller anførsler som gir grunnlag for å omgjøre utvalgets tidligere vedtak.



Departementet avgjør klagen slik:
NLM søker om nasjonal grunnstøtte i gruppe C for tilskuddsåret 2001. Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner § 8, nr. 2 krever at organisasjoner som mottar tilskudd i gruppe C 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.

NLM tilfredsstiller ikke denne bestemmelsen, fordi utsendingene til organisasjonens generalforsamling må ha fylt 18 år. Organisasjonens hovedstyre og rådsmøte har et særlig læreansvar på vegne av hele organisasjonen, og består derfor av menn.

Forskriftens § 8, nr. 2 sier videre:
Fordelingsutvalget kan etter søknad gjøre unntak fra denne regelen.

I St. meld. nr. 32 (1996-97) uttaler departementet om dette:
Departementet vil slutte seg til utvalgets forslag om at alle tellende medlemmer i gruppene A, B og C som har fylt 15 år skal ha fulle demokratiske rettigheter og lik rett til å kunne velges til tillitsverv i organisasjonen, jf §§ 6-8. I gruppe C kan organisasjonene søke om dispensasjon fra dette kravet.
Det følger av dette at dispensasjonsadgangen i forskriften § 8 nr 2 retter seg mot bestemmelsen om nedre aldersgrense for demokratiske rettigheter.

NLM har imidlertid ytterligere begrensinger på de unges rett til å velges til tillitsverv, ved at kvinner ikke kan velges inn i to av organisasjonens styrende organer. Denne ordningen er imidlertid vedtatt av organisasjonens generalforsamling, der alle medlemmer over 18 år nå kan velges inn.

Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoners formålspragraf, § 1, lyder som følger:
Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for barns og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Organisasjonene skal sikres og styrkes som arena for medbestemmelse og demokrati, og som barns og ungdoms redskaper for deltakelse i samfunnet. Tilskuddene skal bidra til at organisasjonene kan drive nasjonalt og internasjonalt arbeid, herunder sentral koordinering og opplæringsvirksomhet. Tilskuddene skal være en stimulering av aktivitet og medvirke til mangfold i organisasjonslivet.

Bakgrunnen for denne bestemmelsen er å finne i NOU 1997:1 s. 86, der det sies:
Gjennom organisasjonene skal barn og ungdom ha samvær og drive aktiviteter. Gjennom oppbyggingen av organisasjonene, valg og beslutningsprosess, er det meningen at medlemmene innad skal lære og trene seg i demokrati. Men organisasjonene skal også tjene som redskaper for de unges deltakelse i samfunnet utenfor.

I St. meld. nr. 32 (1996-97) s. 15 viser departementet til denne utredningen og uttaler følgende: I utredningen er det pekt på at det ikke er organisasjonene i seg selv som skal sikres og styrkes, men deres funksjon som arena for medbestemmelse og demokrati.




Departementet anerkjenner enhver frivillig organisasjons rett til å vedta innskrenkninger i eget interndemokrati. Spørsmålet er imidlertid 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 er 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.  Det kan derfor ikke gis dispensasjon fra kravet i forskriften § 8, nr. 2 i tilfeller der kvinner og menn ikke har lik rett til å velges til tillitsverv i en organisasjon.

Barne- og familiedepartementet stadfester med dette Fordelingsutvalgets vedtak av 20. januar 2001. Klagen tas ikke til følge.


Med hilsen


Haktor Helland (e.f.) 
      

Eli Grut 
      

Kopi til: Fordelingsutvalget






