PROTOKOLL
FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015

DATO: mandag 9. mars 2015
TID: 10.00 – 14.00
STED: Stensberggata 27
Ref. nr. 2013/65007
Tilstede
Kirsti Marie Stokkeland
Lasse Birkeland
Bodil Rake Lystrup
Jon Christian Ottersen
Synnøve Seljeflot
Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)
Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent)
Sak 1 – Årsrapport 2014
Utvalget gikk gjennom utkastet til årsrapport for 2014.
Vedtak:

Årsrapporten godkjennes med endringer.

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – tilskuddsberettigelse – etableringstilskudd
Søknadene fra ADHD Norge (ADHD) og Flerkulturell ungdom i Norge (FUSIN) ble besluttet
utsatt til dette møtet på møtet den 23. februar i år. Sakene er fortsatt under behandling i
sekretariatet, og vil derfor bli behandlet på et senere møte.
2.1 Xercize Zport (XZ)
Vedtak:

Xercize Zport (XZ) sin søknad om etableringstilskudd avslås fordi
Fordelingsutvalget anser at organisasjonen er en idrettsorganisasjon som ikke er
tilskuddsberettiget i henhold til forskriftens § 2 tredje ledd bokstav b) hvor det
heter at:
«Tilskudd gis ikke til: b) idretts- og gymnastikkorganisasjoner.»
Utvalget mener at Xercize Zport er en idrettsorganisasjon, særlig sett i lys av
konkurranseelementet i organisasjonens aktiviteter, med pågående turneringer
innen for eksempel fotball, ishockey og volleyball. FUV viser i tillegg til
organisasjonens vedtekter § 5-1 hvor det heter at:
«For at et lokallag skal opptas må det:
a) Ha til formål å drive idrett (…)»
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Utvalget legger også vekt på at XZ, i samtaler med utvalgets sekretariat,
opplyser om at de har vurdert medlemskap i NIF, men at de har valgt å stå
utenfor fordi NIF i større grad ønsker å styre sine medlemsorganisasjoner, og at
NIF ikke tillater sammenblanding mellom idrett og religion.
Fordelingsutvalget viser til Stensrud-utvalgets forslag til nytt regelverk for de
frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene (NOU 1997:1) hvor det het at
«tilskudd ikke skal gis til idretts- og gymnastikkorganisasjoner som er tilsluttet
Norges Idrettsforbund». I NOU 1997:1, kap. 7.2.1, skriver Stensrud-utvalget at:
«Tre grupper har tradisjonelt vært holdt utenfor ordningene, og disse
avgrensingene videreføres i utkastet.
(…)
For det andre gjelder det idretts- og gymnastikkorganisasjoner tilsluttet
Norges Idrettsforbund (NIF). De har sine egne tilskuddsordninger, særlig
basert på spillemidler, og hører naturlig under Kulturdepartementet.
Noen organisasjoner ligger i et grenseland: de som driver fysisk aktivitet
uten å være egentlige idrettsorganisasjoner og idrettsorganisasjoner som
ikke er tilsluttet NIF. Det har gjort at slike som Kristen idrettskontakt er
tatt med i Barne- og familiedepartementets tilskuddsordninger.»
I St.meld. nr. 32 (1996-1997) gikk departementet imot dette forslaget. I kapittel
4, punkt 1.2, skriver de at:
«I likhet med Fordelingsutvalget ser vi at den foreslåtte bestemmelsen
om at idretts- og gymnastikkorganisasjoner som er tilsluttet Norges
Idrettsforbund ikke kan få tilskudd, vil kunne føre til tvil om hvorvidt
idrettsorganisasjoner som ikke er tilsluttet Norges Idrettsforbund vil
omfattes av ordningen eller ikke. Det er her behov for en presisering idet
departementet mener at ingen idretts- eller gymnastikkorganisasjoner
omfattes av ordningen. Vi foreslår derfor at vilkåret om tilslutning til
Norges Idrettsforbund sløyfes.»
Stortingskomiteen hadde ingen bemerkninger til dette.
Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – utmåling av etableringstilskudd
3.1 Brunstad Ungdomsklubb (BUK)
Vedtak:

BUK gis kr. 200 000,- i tilskudd for tilskuddsåret 2015. Tilskuddet gis på
bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse, samt at BUK er en
barne- og ungdomsorganisasjon.

3.2 Norsk Proteinintoleranseforbund (NPIF)
Vedtak:

NPIF gis kr. 190 000,- i tilskudd for tilskuddsåret 2015. Tilskuddet gis på
bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse, og at NPIF i
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Sak 4 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – tilskuddsberettigelse
Søknaden fra Flerkulturell ungdom i Norge (FUSIN) ble besluttet utsatt til dette møtet på møtet
den 23. februar i år. Saken er fortsatt under behandling i sekretariatet, og vil derfor bli
behandlet på et senere møte.
4.1 AKKS Norge (AKKS)
Vedtak:

AKKS Norge (AKKS) gis nasjonalt grunntilskudd etter forskriftens § 13 for
tilskuddsåret 2015.
AKKS får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf.
forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). AKKS får ikke bonuspoeng for
kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, siden det ikke er minst 40 %
av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i styret, jf. forskriftens § 16 tredje
ledd bokstavene a) og b).
Utvalget merker seg at det heller ikke i årsregnskapet for 2013 eller notene til
dette fremkommer hvor mye tilskudd som var gitt til AKKS fra
Fordelingsutvalget, jfr. § 30 andre ledd bokstav a). Organisasjonen fikk også
merknad om dette i tilskuddsbrevet for 2014. AKKS har ettersendt en
spesifisering av note 1 til årsregnskapet for 2013 («Annen driftsinntekt»), hvor
riktig tilskuddsbeløp fremkommer. Denne dokumentasjonen vurderes imidlertid
ikke som tilstrekkelig, da korrekt inntektsført tilskuddsbeløp skal fremkomme i
det offisielle regnskapet som er revidert av revisor. AKKS må derfor innen 1.
mai 2015 sende inn en attest fra revisor på innkommet og bokført tilskudd fra
Fordelingsutvalget for regnskapsåret 2013. Dersom liknende avvik forekommer
igjen, vil AKKS’ søknad kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte ledd.

4.2 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF)
Vedtak:

Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet (DVFF) gis tilskudd etter forskriftens
§ 14 for tilskuddsåret 2015.
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).
DVFF har lagt ved årsrapporter fra lokallagene sammen med søknaden. Disse
skal ikke sendes inn som en del av søknaden, men skal være tilgjengelige i
sentralleddet ved en eventuell kontroll.
Utvalget merker seg at det heller ikke i DVFFs årsrapport for 2013 fremkommer
om organisasjonen har et styre for barne- og ungdomsarbeidet. Organisasjonen
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fikk også merknad om dette i tilskuddsbrevet for 2014. DVFF må sørge for at
styret for barne- og ungdomsarbeidet føres i organisasjonens årsmelding hvert
år, jfr. forskriftens § 13 bokstavene e) og j). Dersom liknende avvik forekommer
igjen, vil DVFFs søknad kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte ledd.
Videre fremkommer det ikke i DVFFs årsrapport for 2013 om organisasjonen
har en ansatt i sentralleddet med ansvar for barne- og ungdomsarbeidet. I
organisasjonens årsregnskap for 2013 er det heller ikke ført kostnader til
lønnsutgifter. DVFF har redegjort for at de har fordelt ansvaret for barne- og
ungdomsarbeidet mellom et utvalg, bestående av foreldre og aktivitetsledere, og
organisasjonens sentralstyre. Utvalget vurderer likevel at dette ikke er
tilstrekkelig for at kravet i forskriftens § 13 første ledd bokstav a) kan anses å
være oppfylt. DVFF må fra og med grunnlagsåret 2015 sørge for at
organisasjonen har en ansatt i sentralleddet som har ansvaret for organisasjonens
barne- og ungdomsarbeid. Det er opp til DVFF å vurdere om de ønsker å ha en
ansatt i full eller redusert stillingsprosent. Dersom DVFF ikke kan vise til at de
har minst én ansatt i sentralleddet med dette ansvarsområdet fra og med
grunnlagsåret 2015, vil utvalget måtte revurdere organisasjonens
tilskuddsberettigelse. Utvalget gjør for ordens skyld oppmerksom på at det etter
forskriftens § 13 første ledd bokstav a) kan gis dispensasjon fra kravet om å ha
en ansatt i sentralleddet som har ansvaret for organisasjonens barne- og
ungdomsarbeid. DVFF må i så fall søke utvalget særskilt om dette.
4.3 Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU)
Vedtak:

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom
forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2015.

(HLFU)

gis

tilskudd

etter

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).
4.4 Humanistisk Ungdom (HU)
Vedtak:

Humanistisk Ungdom (HU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret
2015.
HU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, jf.
forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). HU får 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).
HU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.
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4.5 Juvente (JUV)
Vedtak:

Juvente (JUV) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015.
JUV får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen
tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd
bokstavene a), b), c) og d).

4.6 Korpsnett Norge (KNN)
Vedtak:

Korpsnett Norge (KNN) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret
2015.
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).
KNN tas ut i utvidet kontroll.

4.7 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN)
Vedtak:

Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN) gis tilskudd etter
forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2015.
LAWAN får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, jf. forskriftens
§ 16 tredje ledd bokstav b). LAWAN får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i
styret da det ikke er minimum 50 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriften
s§ 16 tredje ledd bokstav a). LAWAN får heller ikke bonuspoeng for andelen
tellende medlemmer eller selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende
medlemmer, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).
LAWAN tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.

4.8 Miljøagentene (MA)
Vedtak:

Miljøagentene (MA) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015.
MA får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og
selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). MA 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).
I særattestasjonen gir revisor en kommentar om at det korrekte antallet fylker
med tellende lokallag er 13. MAs beregningsgrunnlag reduseres derfor fra 14 til
13 fylker med tellende lokallag.
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Sak 5 – Status klagesaker
Det er ingen klagesaker til behandling verken hos utvalget eller departementet for øyeblikket.
Sak 6 – Risikovurdering
Utvalget diskuterte hvor vidt det var nødvendig å risikovurdere hele eller deler av
tilskuddsordningen. Ordningen ble risikovurdert i 2002, og Bufdir har jevnlig gjennomført
interne risikovurderinger av sine rutiner knyttet til tilskuddsordninger.
Vedtak:

Utvalget gjennomfører et eget seminar med risikovurdering som tema.
Risikogjennomgangen fra 2002 sendes utvalget til orientering. På seminaret vil
det særlig vurderes om det bør gjennomføres en ny, komplett risikovurdering av
ordningen eller om det er tilstrekkelig med en gjennomgang av nye
risikofaktorer. Det må også vurderes om de risikodempende tiltakene, herunder
kontrolltiltakene, fortsatt er adekvate. Utvalget vil i tillegg se på risiko knyttet til
utvalgets arbeid, herunder utvalgets sammensetning, utskifting og kontinuitet,
kompetanseoverføring og oversikt over egen praksis.

Sak 7 – Referat fra 2. tertialmøte med departementet
Vedtak:

Referatet godkjennes med én endring.

Sak 8 – Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
Ved protokollen:

Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver

Ellen Gjeruldsen
rådgiver

Protokollen godkjennes:
Kirsti Marie Stokkeland
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2015:
3. møte mandag 13.4.15 kl. 10.00 – 14.00, møterom 6 (7. etg.)
4. møte torsdag 21.5.15 kl. 10.00 – 14.00, møterom 6 (7. etg.)
Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.
Neste tertialmøte med BLD avholdes torsdag 21.5.2015 kl. 14.00.
Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5).
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