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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2014 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering – §§ 13 og 

14  

1.1 ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) 

Espen Andreas Hasle erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2013. 

 

ACTA får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). ACTA 

får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer 

enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

1.2 Aktivitetsklubben (AK) 

 

Vedtak: Aktivitetsklubben (AK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

AK får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

AK tas ut i utvidet kontroll av medlemstallet på særskilt grunnlag. 

 

1.3 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) 

 

Vedtak: Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2014. 
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APTK får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). APTK får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minst 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav 

a). 

 

1.4 bandOrg (BO) 

 

Vedtak: bandOrg (BO) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

BO får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). BO får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

1.5 Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG) 

 

Vedtak: Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 13 for tilskuddsåret 2013. 

 

BURG får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet siden 

andelen tellende medlemmer er over 50 %, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene c) og d). BURG får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller 

ungdomsrepresentasjon i sentralstyret da det ikke er minst 40 % av hvert kjønn 

eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a) og b).  

 

Fordelingsutvalget merker seg at BURGs årsregnskap for 2012 ikke viser tredje 

utbetaling av tilskuddet fra Fordelingsutvalget, og ber om en redegjørelse for 

dette så snart som mulig, og senest innen 1. mars 2014. Fordelingsutvalget vil 

bemerke at BURG skal regnskapsføre alle utbetalinger for ett tilskuddsår samme 

året. 

 

1.6 Changemaker/Kirkens Nødhjelp (CM/KN) 

Jon Christian Ottersen erklærte seg inhabil, og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte da utvalget ønsker en nærmere avklaring rundt 

tidligere års vedtak og praksis. 

 

1.7 Dysleksi Norge (DIN) 

 

Vedtak: Dysleksi Norge (DIN) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

DIN får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

da det ikke er minst 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). DIN får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet da det ikke 

er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstavene c) og d). 
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Fordelingsutvalget bemerket i tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 2013 at tilskudd 

gitt til nasjonal og internasjonal grunnstøtte skal brukes til barne- og 

ungdomsarbeid i organisasjonen, jf. forskriftens § 34. Utvalget vil gjenta at det 

ikke er anledning til å bruke midlene til f.eks. nedskriving av gjeld/tidligere 

underskudd.  

 

FUV har også i år merket seg DINs økonomiske situasjon, og ber derfor om at 

årsregnskapet for 2013 sendes utvalget så snart det er ferdigstilt og 

revisorgodkjent. 

 

1.8 Den Norske Turistforening (DNT) 

 

Vedtak: Den Norske Turistforening (DNT) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

DNT får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret 

da det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). DNT får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet da det ikke 

er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstavene c) og d). 

 

1.9 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF-Norge) 

 

Vedtak: Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet (DVFF) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 14 for tilskuddsåret 2014.  

 

DVFF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). DVFF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, da 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstav b). DVFF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  

 

FUV vil bemerke at DVFF må sørge for at styret for barne- og ungdomsarbeidet 

føres i organisasjonens årsmelding hvert år, jf. forskriftens § 13 bokstavene e) og 

j). 

 

1.10 Europeisk Ungdom (EU) 

 

Vedtak: Europeisk Ungdom (EU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

EU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b). c) og d). 
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1.11 Frelsesarmeens barn og unge (FABU) 

 

Vedtak: Frelsesarmeens barn og unge (FABU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

FABU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd, bokstavene b), c) 

og d). FABU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minst 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav 

a). 

 

Fordelingsutvalget har utelatt deltakerdager på kurs fra søknaden, etter FABUs 

anmodning. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at FABU i tildelingsbrevet for 2013 ble bedt om 

å levere avdelingsregnskap for FABU hvert år, i tillegg til konsernregnskapet. 

Avdelingsregnskapet var ikke vedlagt søknaden for 2014 og måtte purres på. 

FABU anmodes om å kontrollere sine rutiner for å sikre at søknaden er komplett 

hvert år. 

 

FABU tas ut i utvidet kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.12 Framfylkingen (FRAM) 

 

Vedtak: Framfylkingen (FRAM) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

FRAM får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd, bokstavene a), c) og d). 

FRAM får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er 

mer enn 50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

1.13 Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) 

 

Vedtak: Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

HFBU får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). HFBU får ikke bonuspoeng for 

kjønnsbalanse eller ungdoms-representasjon i styret siden det ikke er minst 40 % 

av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstavene a) og b). 

 

HFBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.14 Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom (HLFU) 

 

Vedtak: Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2014. 
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HLFU oppgir i søknaden at styret består av tre menn og tre kvinner. I 

særattestasjonen fremkommer det derimot at styret består av to menn og fire 

kvinner. Årsrapporten for 2012 viser også at styret per 31.12.12 bestod av to 

menn og fire kvinner, og denne sammensetningen er dermed lagt til grunn for 

beregningen av HLFUs bonuspoeng. 

 

HLFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstav b). HLFU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, da 

det ikke er minst 40 % av hvert kjønn i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). HLFU får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer 

og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  

 

Utvalget bemerker at i følge merknad i revisors særattestasjon og følgebrev til 

søknaden er antallet tellende lokallag redusert fra åtte til fem, ettersom det kun 

var fem av lokallagene som hadde sendt inn årsrapport for 2012 som hadde fem 

eller flere tellende medlemmer. HLFU oppgir at korrekt antall fylker med 

tellende lokallag etter denne reduksjonen er seks. Utvalget legger dermed fem 

lokallag og seks fylker med tellende lokallag til grunn for søknaden. 

 

Fordelingsutvalget ber HLFU om å sikre bedre rutiner for utfylling av søknaden 

for å unngå liknende avvik i fremtidig søknader. 

 

1.15 Humanistisk Ungdom (HU) 

 

Vedtak: Humanistisk Ungdom (HU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

HU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). HU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse, da det ikke er minimum 40 % 

av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

1.16 Junior- og barneorganisasjonen JUBA (JUBA) 

 

Vedtak: Junior- og barneorganisasjonen JUBA (JUBA) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2014. 

 

JUBA får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  

 

JUBA får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret 

siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn i eller mer enn 50 % under 27 år 

i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). 

 

JUBA tar ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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1.17 Kristent Interkulturelt Arbeid Ung (KIA UNG) 

 

Vedtak: Kristent Interkulturelt Arbeid Ung (KIA UNG) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

KIA UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) 

og d). UNG får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det 

ikke er minst 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav b). 

 

Årsrapporten fra lokallaget i Kristiansand var kun signert av ett styremedlem, og 

utvalget underkjente lokallaget på møtet, i medhold av forskriftens § 10. Rett 

etter møtet sendte imidlertid KIA inn korrekt signert årsrapport, og utvalget 

bestemte da per e-post at lokallaget skulle godkjennes allikevel. Utvalget vil 

imidlertid presisere at KIA UNG må se til at årsrapportene inneholder all 

nødvendig informasjon i henhold til forskriftens § 10, herunder komplette 

adresser for styremedlemmer, med både postnummer og poststed oppgitt. 

 

Utvalget påpeker også at organisasjonens system for innbetaling av kontingent 

har enkelte svakheter. KIA UNG må sikre at det i betalingsinformasjonen 

fremgår klart hvem innbetalingen gjelder for, ved navn eller medlemsnummer. 

 

Utvalget bemerker videre at det ikke går klart frem av årsregnskapet hvor mye 

tilskudd organisasjonen fikk fra FUV i 2012. I regnskapet finnes det post og note 

kalt «Offentlige tilskudd» men det fremkommer ikke hvor stor del av dette 

beløpet som utgjør tilskuddet fra FUV. KIA UNG må fra og med årsregnskapet 

for 2013 sørge for at det i årsregnskapet eller i note til dette fremgår hvor mye 

tilskudd som er gitt fra Fordelingsutvalget, jf. forskriftens § 30 andre ledd 

bokstav a). 

 

1.18 Korpsnett Norge (KNN) 

 

Vedtak: Korpsnett Norge (KNN) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

KNN får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). KNN får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da det 

ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav b). KNN får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet da det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

FUV vil bemerke at det i forskriftens § 2 første ledd d) heter at tilskudd kan gis 

til organisasjoner som ved sine vedtekter ”kan vise til at barn og ungdom gis 

formell innflytelse over arbeidet i organisasjonen”. Det vises her til NOU 

2006:13 ”Fritid med mening”, kap. 6.1.1 punkt 4, hvor det heter at ”Artikkel 12 i 

FNs konvensjon om barnets rettigheter slår fast at barn har rett til å si sin mening 

i saker som vedrører dem. Barn som er i stand til å danne egne synspunkter, har 

rett til å gi uttrykk for disse synspunktene. Barnets synspunkter skal gis vekt i 
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samsvar med barnets modenhet og alder. (…) Utvalget mener at alle former for 

frivillige arbeid rettet mot målgruppen barn og unge skal gi deltakerne formell 

medbestemmelse og meningsytring, og ta disse ytringene på alvor.” 

 

Fordelingsutvalget kan ikke se at organisasjonens vedtekter tilfredsstiller 

kravene i forskriftens § 2 første ledd d). Det er pr. i dag ikke formuleringer i 

vedtektene som for eksempel forplikter organisasjonen til å ta med medlemmer 

under 12 år på råd, eller på annen måte legger til rette for arenaer hvor barn kan 

fremme sine synspunkter eller øve innflytelse. KNN gis frist til første ordinære 

landsmøte med å endre vedtektene slik at disse gir barn under 12 år innflytelse 

over arbeidet i organisasjonen. Utvalget ber KNN spesielt å opplyse om 

vedtektsendringer på dette punktet når disse er foretatt. 

 

1.19 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Det Kurdiske Ungdomsforbundet 

(LAWAN) for tilskuddsåret 2014 avvises fordi søknaden ble sendt inn etter 

søknadsfristen.  

 

Søknaden fra LAWAN ble registrert inn hos Altinn 28. oktober 2013, nesten en 

og en halv måned etter søknadsfristen. I forskriftens § 30, femte ledd, heter det 

blant annet at:  

 

”Søknader med alle vedlegg må være poststemplet, kvittert mottatt av 

Fordelingsutvalgets sekretariat eller kommet frem til den elektroniske 

adresse som Fordelingsutvalget har oppgitt for mottak av elektroniske 

søknader senest fristdagen. Søknader som innsendes eller innleveres etter 

fristen, kan avvises.” 

 

I NOU 1997:1 uttalte Stensrud-utvalget om for sent innkomne søknader: 

 

”Nåværende absolutte bestemmelse om at for sent innkommet søknad 

skal avvises, er myket opp til at søknaden kan avvises. Det skal likevel 

ikke være kurant å innsende søknaden for sent.”  

 

I Stortingsmelding nr. 32 (1996-97) side 38 skrev Barne- og 

familiedepartementet at:  

 

”Departementet er enig i utvalgets forslag om at for sent innkomne 

søknader kan avvises. Av hensyn til tilskuddsprosedyren er den absolutte 

hovedregel at for sent innkomne søknader skal avvises. For sent 

innkommet søknad kan imidlertid unntaksvis godtas dersom den 

innkommer noen dager etter søknadsfristen og organisasjonen har en 

meget god grunn for fristoversittelsen.” 

 

LAWAN skriver i kommentarfeltet til søknaden at:  

 

”(…) Vi beklager forsendt innsendt søknad, men da vår medarbeider 

sluttet i sommer så har det skapet noe kommunikasjonssvikt internt. dette 
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beklager vi sterkt og håper at dere kan behandle vårt søknad da disse 

midlene er veldig viktige for vår organisasjon.” 

 

LAWAN skriver også i e-postene av 24. oktober og 25. november at: 

 

«Beklager vi har hatt noen små problemer, hun som var ansatt hos oss 

har sluttet og derfor er vi blitt forsinket, men nå ser alt til å være i orden 

så vi komer til å levere dette innen mandag den 28.10.2013.» 

 

«Beklager at vi ble så sene denne gangen, vår ansatt sluttet i jobben rett 

før september og vi har siden da slitet med å finne en ny ansatt. Vi i styre 

kjente ikke så godt til søknadsprosessen så ting tok litt lenger tid. Ting 

tok også litt god tid hos regnskapsføreren, men nå er endelig alt i orden. 

Nå har vi også fått på plass en ny ansatt. Vi har tidligere sent søknaden 

og ettersender nå resten. Vi håper at søknaden blir vurdert da vi er veldig 

avhengig av denne stønaden og lover at det ikke skal skje igjen.» 

 

Utvalget anser at å skifte medarbeider i administrasjonen ikke er en meget god 

grunn til å oversitte søknadsfristen. Det er organisasjonens ansvar å sørge for 

rutiner som gjør at de holder orden på eventuelle søknads- og rapporterings-

frister, og det må lages rutiner som gjør at styret kan overta administrasjonens 

arbeidsoppgaver ved for eksempel sykdom i administrasjonen. I tillegg har 

Fordelingsutvalget informert om søknadsfristen flere ganger i forkant av fristen, 

og også påminnet organisasjonen om at søknaden ikke var sendt inn flere ganger 

i etterkant.  

 

12. juni 2013 åpnet utvalget søknadsskjemaene for tilskuddsåret 2014. Det ble 

informert om dette i e-post sendt organisasjonene 10. mai 2013. For å åpne 

skjemaet må organisasjonene gå inn på utvalgets hjemmesider. Der stod det klart 

at søknadsfristen var 15. september 2013. Utvalget sendte så 1. september 2013 

en påminnelse på e-post om søknadsfristen.  

 

Det ble sendt en ytterligere purring til enkelte organisasjoner 25. september 2013 

for å sjekke om deres søknader var blitt liggende hos Altinn eller rett og slett 

ikke var sendt inn. Organisasjonene ble da gitt en ny frist til midnatt 26. 

september med å eventuelt sende inn søknadene på nytt. 

 

LAWAN var klar over at søknaden ikke var sendt inn den 3. oktober, da 

organisasjonen sendte e-post til utvalget og ba om ny frist. Utvalget ba da 

LAWAN om snarest å sende inn søknaden. Likevel ble søknaden ikke sendt inn 

før den 28. oktober 2013. Utvalget anser at en og en halv måned etter fristen 

ikke kan anses som «noen dager etter søknadsfristen», jf. departementets 

uttalelse i Stortingsmelding nr. 32 (1996-97). 

 

1.20 Miljøagentene (MA) 

 

Vedtak: Miljøagentene (MA) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

MA får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). MA får 
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ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b).  

 

1.21 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

N KFUK-M får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) 

og d). N KFUK-M får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstav b). 

 

1.22 Natur og Ungdom (N&U) 

 

Vedtak: Natur og ungdom (N&U) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

N&U får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b) c) og d). 

 

1.23 Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F) 

 

Vedtak: Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F) gis tilskudd 

etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

N4F får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

1.24 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 

 

Vedtak: Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NBFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a) til d). 

 

Fordelingsutvalget bemerker at det ikke går klart frem av årsregnskapet hvor 

mye tilskudd organisasjonen fikk fra FUV i 2012. I regnskapet finnes det en post 

kalt «Offentlige tilskudd» men det fremkommer ikke hvor stor del av dette 

beløpet som utgjør tilskuddet fra FUV. NBFU må fra og med årsregnskapet for 

2013 sørge for at det i årsregnskapet eller i note til dette fremgår hvor mye 

tilskudd som er gitt fra Fordelingsutvalget, jf. forskriftens § 30 andre ledd 

bokstav a). 
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1.25 Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF) 

 

Vedtak: Norske Baptisters barne- og ungdomsforbund (NBUF) gis tilskudd etter 

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

NBUF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendig, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a) til d). 

 

Utvalget bemerker at det ikke går klart frem av årsregnskapet hvor mye tilskudd 

organisasjonen fikk fra Fordelingsutvalget i 2012. Regnskapet har en post kalt 

«Tilskudd», men det fremkommer ikke hvor stor del av dette beløpet som utgjør 

tilskuddet fra Fordelingsutvalget. NBUF må fra og med årsregnskapet for 2013 

sørge for at det i årsregnskapet eller i note til dette fremgår hvor mye tilskudd 

som er gitt fra Fordelingsutvalget, jf. forskriftens § 30 andre ledd bokstav a).  

 

1.26 Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) 

 

Vedtak: Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NCFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b) c) og d). 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at det for årsregnskapet ikke kommer klart frem 

hvor mye tilskudd organisasjonen fikk fra FUV. I regnskapet vises det under 

posten «Tilskudd» til note 2, hvor et av punktene er kalt «Statlig tilskudd», men 

det fremkommer ikke hvor stor del av beløpet som utgjør tilskuddet fra FUV. 

NCFU må fra og med årsregnskapet 2013 sørge for at det i årsregnskapet eller 

note til dette fremkommer hvor mye tilskudd som er gitt fra FUV, jf. forskriftens 

§ 30 andre ledd bokstav a). 

 

1.27 Norges Døveforbund (NDF Døve) 

 

Vedtak: Søknaden fra Norges Døveforbund (NDF DØVE) om nasjonal og internasjonal 

grunnstøtte for tilskuddsåret 2014, avslås. NDF Døve har endret sine vedtekter 

slik at kun de som har fylt 16 år har stemmerett på lokallagets årsmøte og kan 

velges som delegat til årsmøter/landsmøter. Dette er i strid med forskriftens § 13 

b) hvor det heter at en organisasjon må ha «en demokratisk oppbygging som 

sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik møterett, tale- og 

forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant». 

Organisasjonen er dermed ikke støtteberettiget til nasjonal grunnstøtte, og 

søknaden avslås. 

 

I henhold til forskriftens § 21 kan kun organisasjoner som oppfyller de generelle 

inngangskravene under §§ 13 og 14 gis grunnstøtte til internasjonalt arbeid. 
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Siden NDF Døve ikke tilfredsstiller kravet i § 13 b), er organisasjonen heller 

ikke tilskuddsberettiget til internasjonal grunnstøtte. 

 

Fordelingsutvalget vil presisere at dersom organisasjonen endrer sine vedtekter i 

tråd med forskriftens § 13 b) innen 1. juni 2014, vil utvalget realitetsbehandle 

Norges Døveforbunds søknad. Dette gjøres i medhold av tidligere praksis i 

utvalget. 

 

Fordelingsutvalget har ikke realitetsbehandlet resten av NDF Døves søknad, vil 

gjøre det dersom en eventuell klage skulle føre frem. 

 

1.28 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: Norsk Folkehjelp (NF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

NF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd, 

bokstav a). NF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det 

ikke er mer enn 50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene b). NF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer 

eller selvstendig siden andelen tellende medlemmer er under 50 %, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at det heller ikke i årsregnskapet for 2012 går 

klart frem hvor mye tilskudd organisasjonen fikk fra FUV, jf. forskriftens § 30 

andre ledd bokstav a). Utvalget ga NF beskjed i tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 

2013 at dette måtte rettes på fra og med årsregnskapet for 2012, og tilsvarende 

for året før dette igjen. NF ble videre orientert om at utvalget ville vurdere sine 

sanksjonsmuligheter dersom liknende avvik skulle fremkomme i fremtiden. 

 

Da NF fortsatt ikke har fulgt opp kravet om at tilskuddet skal spesifiseres i 

regnskapet, ber utvalget med dette om at organisasjonens revisor lager en egen 

attestasjon på at tilskuddet fra Fordelingsutvalget for 2012 er mottatt og 

regnskapsført i årsregnskapet for 2012. Attestasjonen må være Fordelings-

utvalget i hende innen 1. mars 2014.  

 

FUV ber også om at årsregnskapet for 2013 sendes utvalget så snart det er 

godkjent av revisor. Utvalget presiserer at om tilskuddet for 2013 ikke 

fremkommer i årsregnskapet for 2013, vil eventuelt tilskudd for tilskuddsåret 

2015 automatisk holdes tilbake frem til korrigert regnskap og ny revisor-

bekreftelse foreligger, jf. forskriftens §§ 38 fjerde ledd og 34. 

 

1.29 Frilynt Norge (NFU) 

 

Vedtak: Frilynt Norge (NFU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

NFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b) til 

d). NFU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret da det ikke er minimum 

40 % av hvert kjønn i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a). 
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1.30 Norges Husflidslag (NH) 

 

Vedtak: Norges Husflidslag (NH) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

NH får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret, 

siden det ikke er minst 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NH får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet siden det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

NH må i årsrapporten fra og med 2013 opplyse om hvorvidt organisasjonen har 

et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. 

 

1.31 Norges Handikapforbund (NHF) 

 

Vedtak: Norges Handikapforbund (NHF) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NHF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). NHF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav b). NHF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet da det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.32 Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) 

 

Vedtak: Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NJFF får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i 

styret siden det ikke er minst 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 

år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NJFF får 

heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet da det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

NJFF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.33 Norges Livredningsselskap (NLS) 

 

Vedtak: Norges Livredningsselskap (NLS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NLS får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). NLS får 
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ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret da det ikke er mer enn 50 % 

i styret under 27 år, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b).  

 

Det foreligger ikke godkjent årsrapport for lokallaget Froland Idrettslag Aust-

Agder. At lokallaget har sendt inn medlemsliste, som også inkluderer 

informasjon om hvem som er i styret, anses ikke som tilstrekkelig, ettersom det 

er flere av formkravene til årsrapport som ikke er med i denne listen. Utvalget 

underkjenner derfor dette lokallaget, jf. forskriftens § 10. 

 

Utvalget bemerker at det i NLS årsmelding for 2012 ikke fremkommer hvilken 

aktivitet organisasjonen hadde for barn og unge. I årsregnskapet for 2012 

kommer det heller ikke tydelig frem hvor store utgifter organisasjonen har hatt 

til sitt barne- og ungdomsarbeid. Dette må NLS rette opp i til neste års søknad, 

jf. forskriftens §§ 13 bokstav j) og 30 andre ledd bokstav a). 

 

1.34 Norges Musikkorpsforbund (NMF) 

 

Vedtak: Norges Musikkorpsforbund (NMF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NMF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd, bokstavene a), c) og d). NMF får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 50 

% under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

NMF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.35 Norsk Målungdom (NMU-må) 

 

Vedtak: Norsk Målungdom (NMU-må) får tilskot etter føresegna § 13 for tilskotsåret 

2014. 

 

NMU-må får bonuspoeng for jamstelling i styret, delen av unge i styret, delen av 

teljande medlemar og sjølvstende, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstavane a), 

b), c) og d). 

 

1.36 Norsk Forening for Stomi- og reservoaropererte (NORILCO) 

 

Vedtak: Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (NORILCO) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2014. 

 

NORILCO får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon 

da det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn eller flere enn 50 % under 27 i 

styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NORILCO får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet da det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene c) og d). 
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1.37 Norges Røde Kors (NRX) 

 

Vedtak: Norges Røde Kors (NRX) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

NRX får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstav a). NRX får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden 

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstav b). NRX får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer 

i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

NRX tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Fordelingsutvalget bemerker at det ikke får klart frem av regnskapet hvor mye 

organisasjonen fikk i tilskudd fra FUV i 2012. I regnskapets note til posten 

«Tilskudd offentlig» kommer det frem at NRX har mottatt tilskudd fra Barne, 

ungd. og familiedepartementet, men det fremkommer ikke hvor stor del av dette 

beløpet som utgjør tilskuddet fra FUV. NRX må fra og med 2013 sørge for at det 

i årsregnskapet eller note til dette fremgår hvor mye som er gitt i tilskudd fra 

FUV, jf. forskriftens § 30 andre ledd bokstav a). 

 

1.38 Norges Speiderforbund (NSF) 

 

Vedtak: Norges Speiderforbund (NSF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NSF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). NSF får 

ikke bonuspoeng for ungdoms-representasjon i styret siden det ikke er mer enn 

50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b).  

 

NSF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.39 Norske Samers Riksforbund (NSRF) 

 

Vedtak: Norske Samers Riksforbund (NSR) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2014. 

 

NSR får bonuspoeng for kjønnsbalanse, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav 

a). NSR får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke 

er mer enn 50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

NSR får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet siden andelen tellende medlemmer er under 50 %, jf. forskriftens 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

1.40 Noregs Ungdomslag (NU) 

 

Vedtak: Noregs Ungdomslag (NU) får tilskot etter føresegna § 13 for tilskotsåret 2013. 
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NU får bonuspoeng for jamstelling i styret, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstav 

a). NU får ikkje bonuspoeng for delen av unge i styret då det ikkje er meir enn 

50 % under 27 år i styret, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstav b). NU får heller 

ikkje bonuspoeng for delen av teljande medlemar og sjølvstende då delen av 

teljande medlemar er under 50 %, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstavane c) og 

d). 

 

1.41 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) 

 

Vedtak: Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

PBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). PBU får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er minst 

40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b).  

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at det heller ikke i årsregnskapet for 2012 går 

klart frem hvor mye tilskudd organisasjonen fikk fra FUV, jf. forskriftens § 30 

andre ledd bokstav a). Utvalget ga PBU beskjed i tilskuddsbrevet for 

tilskuddsåret 2013 at dette måtte rettes på fra og med årsregnskapet for 2012, og 

tilsvarende for året før dette igjen. PBU ble videre orientert om at utvalget ville 

vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom liknende avvik skulle fremkomme i 

fremtiden. 

 

Da PBU fortsatt ikke har fulgt opp kravet om at tilskuddet skal spesifiseres i 

regnskapet, ber utvalget om at organisasjonens revisor lager en egen attestasjon 

på at tilskuddet fra Fordelingsutvalget for 2012 er mottatt og regnskapsført i 

årsregnskapet for 2012. Attestasjonen må være Fordelingsutvalget i hende innen 

1. mars 2014.  

 

FUV ber også om at årsregnskapet for 2013 sendes utvalget så snart det er 

godkjent av revisor. Utvalget presiserer at om tilskuddet for 2013 ikke 

fremkommer i årsregnskapet for 2013, vil eventuelt tilskudd for tilskuddsåret 

2015 automatisk holdes tilbake frem til korrigert regnskap og ny 

revisorbekreftelse foreligger, jf. forskriftens §§ 38 fjerde ledd og 34. 

 

1.42 Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-UNG) 

 

Vedtak: Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-UNG) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 14 for tilskuddsåret 2014. 

 

PEF-UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). PEF-

UNG får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er 

mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav 

b). 
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Fordelingsutvalget merker seg at PEF-UNGs søknad er sendt inn 25.9.13, det vil 

si syv arbeidsdager etter søknadsfristen, som i år var 16.9.13, da 15.9.13 falt på 

en søndag. Utvalget har til tross for dette behandlet søknaden på vanlig måte. 

FUV vil imidlertid presisere at PEF-UNG ikke kan forvente at for sent innsendte 

søknader kommende år vil bli behandlet, jf. forskriftens § 30 sjette ledd. 

 

1.43 Redningsselskapet (RS) 

 

Vedtak: Redningsselskapet (RS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2014. 

 

RS får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

da det ikke er minst 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). RS får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet da det ikke 

er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstavene c) og d). 

 

1.44 Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforening (SABU) 

 

Vedtak: Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforening (SABU) gis 

tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

SABU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd, 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

1.45 Ung i kor (UIK) 

 

Vedtak: Ung i kor (UIK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

UIK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

1.46 Ung Kirkesang (UKS) 

 

Vedtak: Ung Kirkesang (UKS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2014. 

 

UKS får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

bokstavene a), b), c) og d). 

 

1.47 Ungdom mot EU (UMEU) 

 

Vedtak: Ungdom mot EU (UMEU) gis uttrappingstilskudd etter forskriftens § 19 for 

tilskuddsåret 2014 da organisasjonen har færre enn 5 tellende lokallag i 

grunnlagsåret 2012. 
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UMEU opplyste i e-poster av 6. og 9. desember 2013 at organisasjonen ikke 

hadde fått inn årsrapporter fra flere enn 4 lokallag i grunnlagsåret 2012. 

Organisasjonen tilfredsstiller dermed ikke kravene i forskriftens § 13 h) om 

minst 5 tellende lokallag. UMEU kan imidlertid få uttrappingstilskudd etter 

forskriften § 19. Tilskuddets størrelse settes dermed til 50 % av tilskuddet i 

2013, jf. forskriftens § 20. Organisasjonen mottok kr. 699 088,- i tilskuddsåret 

2013, og får dermed kr. 349 544,- i tilskuddsåret 2014. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at søknaden fra UMEU ble sendt inn etter fristen. 

I forskriftens § 30 sjette ledd, heter det blant annet at:  

 

”Søknader med alle vedlegg må være poststemplet, kvittert mottatt av 

Fordelingsutvalgets sekretariat eller kommet frem til den elektroniske 

adresse som Fordelingsutvalget har oppgitt for mottak av elektroniske 

søknader senest fristdagen. Søknader som innsendes eller innleveres etter 

fristen, kan avvises.” 

 

I NOU 1997:1 uttalte Stensrud-utvalget om for sent innkomne søknader: 

 

”Nåværende absolutte bestemmelse om at for sent innkommet søknad 

skal avvises, er myket opp til at søknaden kan avvises. Det skal likevel 

ikke være kurant å innsende søknaden for sent.”  

 

I Stortingsmelding nr. 32 (1996-97) side 38 skrev Barne- og 

familiedepartementet at:  

 

”Departementet er enig i utvalgets forslag om at for sent innkomne 

søknader kan avvises. Av hensyn til tilskuddsprosedyren er den absolutte 

hovedregel at for sent innkomne søknader skal avvises. For sent 

innkommet søknad kan imidlertid unntaksvis godtas dersom den 

innkommer noen dager etter søknadsfristen og organisasjonen har en 

meget god grunn for fristoversittelsen.” 

 

Søknaden fra UMEU kom ikke inn bare «noen dager etter søknadsfristen», men 

utvalget mener at UMEU hadde en «meget god grunn til fristoversittelsen». 

Organisasjonen var i kontakt med utvalgets sekretariat før søknadsfristens utløp 

og spurte om muligheten for å sende søknaden etter fristen. Organisasjonen 

oppga store dataproblemer som grunn. De aller fleste organisasjonene har i dag 

elektroniske medlemsregistre mm som gjør dem avhengige av å få 

datamaskinene til å fungere. Utvalget mener derfor at dataproblemer kan være en 

«meget god grunn» til å ikke få levert søknaden innen fristen. 

 

Utvalget vil bemerke at UMEU ikke kan påberegne at søknaden vil bli behandlet 

dersom den sendes inn etter søknadsfristen senere år. UMEU må også forsikre 

seg om at søknaden blir korrekt signert av både styreleder og daglig leder for at 

søknaden skal bli sendt inn til Altinn.  

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at UMEU har hatt mye rot i sine søknader til 

FUV de siste årene, og ber UMEU om å sørge for rutiner som sikrer at 

eventuelle søknader for fremtidige år er korrekte og sendes innen fristen. 
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UMEU hadde i grunnlagsåret 2012 færre enn 50 % tellende medlemmer. I 

medhold av forskriftens § 13 e) må organisasjonen da ha et eget styre for barne- 

og ungdomsarbeidet i organisasjonen. Styret trenger ikke velges på 

landsmøte/årsmøte, men kan nedsettes av organisasjonen sentralt. Styret skal ha 

ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen. Dersom UMEU søker 

om nasjonal grunnstøtte i fremtiden, må UMEU ha et slikt styre på plass fra og 

med grunnlagsåret 2014, og frem til organisasjonen igjen har en andel tellende 

medlemmer på minimum 50 %. Det må opplyses spesielt om styret i 

organisasjonens årsmeldinger. 

 

1.48 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) 

 

Vedtak: Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) gis tilskudd etter forskriftens 

§ 14 for tilskuddsåret 2014. 

 

VBUF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). VBUF 

får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styres, da det ikke er mer enn 

50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

1.49 Demokratisk ungdomsforbund i Øst-Kurdistan (YEKÊTÎ LAWAN) 

 

Vedtak: Demokratisk ungdomsforbund i Øst-Kurdistan (YEKÊTÎ LAWAN) gis tilskudd 

etter forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2014. 

 

YEKÊTÎ LAWAN får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon 

i styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstavene a), b) c) og d). 

 

YEKÊTÎ LAWAN tas ut i utvidet kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Fordelingsutvalget bemerker at det ikke går klart frem av årsregnskapet hvor 

mye tilskudd organisasjonen fikk fra Fordelingsutvalget i 2012. Posten «Annen 

driftsinntekt» viser til note tre, hvor det fremkommer at organisasjonen har 

mottatt offentlig tilskudd, men det fremkommer ikke hvor stor del av dette 

beløpet som utgjør tilskuddet fra Fordelingsutvalget. YEKÊTÎ LAWAN må fra 

og med årsregnskapet for 2013 sørge for at det i årsregnskapet eller i note til 

dette fremgår hvor mye tilskudd som er gitt fra Fordelingsutvalget, jf. 

forskriftens § 30 andre ledd bokstav a). 

 

Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2014  
 

2.1 Acta – barn og unge i Normisjon (ACTA) 

 

Vedtak: ACTA godkjennes med 13 A-deltakere og 2 B-deltakere.  

 

2.2 AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) 

 

Vedtak: AFS godkjennes med 13 A-deltakere og 2 B-deltakere.  



 19 

 

2.3 CISV Norge Internasjonale Barneleire (CISV) 

 

Vedtak:  CISV godkjennes med 195 A-deltakere og 186 B-deltakere.  

 

CISV tas ut i utvidet kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.4 Europeisk Ungdom (EU) 

 

Vedtak: EU godkjennes med 35 A-deltakere og 2 B-deltakere.  

 

2.5 Humanistisk Ungdom (HU) 

 

Vedtak: HU godkjennes med 12 A-deltakere.  

 

2.6 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM) 

 

Vedtak:  KM godkjennes med 103 A-deltakere.  

 

2.7 Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU) 

 

Vedtak: KrFU godkjennes med 8 A-deltakere. 

 

Fordelingsutvalget vil bemerke at det ikke går klart frem av årsregnskapet hvor 

mye tilskudd organisasjonen fikk fra FUV i 2012, jf. forskriftens § 30 andre ledd 

bokstav a). I regnskapet finnes det en samlepost som heter ”Offentlig støtte”, 

men ingen noter knyttet til denne posten som viser tilskuddet fra FUV. FUV ber 

derfor om at KrFUs revisor skriver en attestasjon som viser at tilskuddet er 

mottatt og bokført i KrFUs regnskap. FUV vil vurdere sine sanksjonsmuligheter 

dersom liknende avvik avdekkes fra og med regnskapsåret 2014. 

 

2.8 Kristen Idrettskontakt ( KRIK) 

 

Vedtak: KRIK godkjennes med 31 B-deltakere. 

 

KRIK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.9 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) 

 

Vedtak:  N KFUK-M godkjennes med 28 A-deltakere og 52 B-deltakere.  

 

2.10 Natur og Ungdom (N&U)                                                       

 

Vedtak: N&U godkjennes med 22 A-deltakere og 4 B-deltakere. Ettersom deltakeren på 

aktiviteten "PiM summer camp" i Kirovsk også deltok på aktiviteten "Aetas 

summer camp" i Arkhangelsk på samme reise, underkjenner Fordelingsutvalget 

førstnevnte aktivitet. Antallet aktiviteter og A-deltakere reduseres derfor med 1 

hver, jf. forskriftens § 23 andre ledd om at deltakelse på flere aktiviteter under 

samme reise bare blir godkjent som en aktivitet.  
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2.11 Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F) 

 

Vedtak: N4F godkjennes med 8 A-deltakere.  

 

N4F tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.12 4H Norge (N4H) 

 

Vedtak: N4H godkjennes med 7 A-deltakere. 

 

N4H tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.13 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (NBUF) 

 

Vedtak: NBUF godkjennes med 10 A-deltakere og 2 B-deltakere.  

 

NBUF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.14 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: NF godkjennes med 5 B-deltakere.  

 

NF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.15 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 

 

Vedtak: NKSS godkjennes med 15 A-deltakere og 12 B- deltakere. 

 

2.16 Norges Speiderforbund (NSF) 

 

Vedtak: NSF godkjennes med 25 A-deltakere. 

  

2.17 Norsk Tourette Forening (NTF) 

 

Vedtak: NTF godkjennes med 2 A-deltakere.  

 

NTF tas ut til ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.18 Norges Unge Venstre (NUV) 

 

Vedtak: NUV godkjennes med 25 A-deltakere og 10 B-deltakere.  

 

2.19 Syvendedags Adventistsamfunnets Barne- og Ungdomsforening (SABU) 

 

Vedtak: SABU godkjennes med 328 A-deltakere og 18 B-deltakere. 

 

2.20 Skjærgårds LIVE (SG LIVE) 

 

Vedtak: SG LIVE godkjennes med 15 A-deltakere. 
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2.21 Ung i kor (UIK) 

 

Vedtak: UIK godkjennes med 37 A-deltakere.  

 

UIK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.22 Misjonsforbundet UNG (UNG) 

 

Vedtak: UNG godkjennes med med 1 B-deltaker.  

 

2.23 De unges orkesterforbund (UNOF) 

 

Vedtak: UNOF godkjennes med 214 A-deltakere og 127 B-deltakere. 

 

  UNOF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.24 Ungdommens Sjakkforbund ( USF) 

 

Vedtak: USF godkjennes med 46 A-deltakere.  

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – endelig fordeling 

Sekretariatet informerte om at det var fordelt kr. 460 000,- i tredje fordeling. 

 

Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 4 – Forberedelse til tertialmøtet med BLD 

Utvalget gjennomgikk sakslisten til tertialmøtet med departementet 13. desember 2013. 

 

Sak 5 – Møtedatoer for våren 2014 

 

Vedtak: Fordelingsutvalgets møter 1. halvdel av 2014 

 

1. møte fredag 31.1.14 kl. 9.00 – 13.00 møterom 4 (7. etg.) 

2. møte mandag 24.2.14 kl. 12.00 – 15.00 møterom 4 (7. etg.) 

3. møte torsdag 3.4.14 kl. 12.00 – 15.00 møterom 4 (7. etg.) 

4. møte mandag 26.5.14 kl. 12.00 – 15.00 møterom 4 (7. etg.) 

 

Sak 6 – Eventuelt 

 

 Sekretariatet orienterte om at Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU) ikke hadde 

tilbakebetalt skyldig tilskudd fra 2010, og at utvalget derfor sender en henstilling til 

BLD om å kreve inn beløpet. 

 

 

Ved protokollen 

 

Carl F. Gjerdrum     

seniorrådgiver       
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Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2013: 

1. møte fredag 31.1.14 kl. 9.00 – 13.00 møterom 4 (7. etg.) 

2. møte mandag 24.2.14 kl. 12.00 – 15.00 møterom 4 (7. etg.) 

3. møte torsdag 3.4.14 kl. 12.00 – 15.00 møterom 4 (7. etg.) 

4. møte mandag 26.5.14 kl. 12.00 – 15.00 møterom 4 (7. etg.) 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste tertialmøte med BLD avholdes ******* **.*.** kl. **.** 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 

 


