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Fra Fordelingsutvalgets tilskuddsbrev av juni 1999 – Vedrørende tellende medlemmer 


Fordelingsutvalget har anmodet DNT-U om å oppgi hvor mange medlemmer med utenlandske statsborgskap bosatt utenfor Norge som organisasjonen har oppgitt som tellende medlemmer i søknaden. I brev av 08.06.99 opplyser DNT-U at organisasjonen har problemer med å finne frem til antall medlemmer med utenlandsk adresse for 1997. Organisasjonen har imidlertid tallene for grunnlagsåret 1998 hvor prosentandelen av “tellende” medlemmer med utenlandsk adresse var 5,3%. DNT-U antar at det prosentvis var like mange med utenlandsk adresse i grunnlagsåret 1997. Tallet for grunnlagsåret 1997 blir da 832 medlemmer mellom 15 og 25 år med utenlandsk adresse. 

Fordelingsutvalget har vedtatt å nedjustere organisasjonens oppgitte tall for tellende medlemmer for tilskuddsåret 1999. Fordelingsutvalget trekker fra organisasjonenes antatte antall utlandske medlemmer som er bosatt utenfor Norge. Dette medfører at antall tellende medlemmer reduseres til 14 876 og organisasjonens nettopoeng reduseres til 12 269,1. Årets tilskudd for 
DNT-U blir etter dette: 12 269,1 (nettopoeng) * 60,83 (kroner pr. poeng i 2. fordeling av grunnstøtte til nasjonalt arbeid) = 746 329 (årets tilskudd).

Fordelingsutvalget mener at det er en forutsetning for bestemmelsene i forskriften at medlemmer som er av et annet statsborgerskap enn norsk og er bosatt utenfor Norge, ikke skal telles med som tellende medlemmer og ikke inngå i grunnlaget for beregningen av grunnstøtten til nasjonalt arbeid. Fordelingsutvalget viser til forskriftens § 11 hvor det fremgår at hovedregelen er at et tellende medlem må være medlem av et lokallag. I unntakstilfelle der lokallag ikke finnes i området der medlemmet bor, kan det være mulig å stå tilsluttet et fylkeslag eller organisasjonen sentralt. Det er en forutsetning for bestemmelsen at det de tellende medlemmene skal være bosatt i Norge. Fordelingstvalget viser også til forarbeidene til forskriften NOU 1997:1, sd. 59 andre spalte der utvalget presenterer et typisk tilfelle hvor det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i § 11 om at hovedregelen er at et tellende medlem må være medlem av et lokallag. Tilfellet gjelder studenter og skoleungdom som har beholdt sin gamle bostedsadresse i folkeregisteret, mens de ”gjennom flere år har studert et helt annet sted i landet.” Etter Stensrudutvalgets oppfatning bør slike elever og studenter kunne velge om de vil stå tilsluttet lokallaget der de figurerer i folkeregisteret eller der de studerer. Det synes klart å være Stensrudutvalgets forutsetning at utenlandske statsborgere som er bosatt utenfor Norge, ikke skal telles med som tellende medlemmer. 



