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PROTOKOLL 

FRA 3. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 
 

 

DATO: mandag 13. april 2015 

TID: 09.00 – 15.00 

STED: Stensberggata 27 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland  

Bodil Rake Lystrup 

Jon Christian Ottersen  

Synnøve Seljeflot 

Espen Andreas Hasle 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Vurdering av mulig prosjekt for å forbedre risikoen for avvik og feil i tildeling av 

midler gjennom tilskuddsordningen for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet og Fordelingsutvalget i oppdrag å vurdere muligheten for å gjennomføre et 

3-årig prøveprosjekt med obligatoriske opplæringskurs for organisasjonene i ordningen.  

 

Utvalget diskuterte mulighetene for å gjennomføre prosjektet, samt fordeler og ulemper med en 

slik ordning. 

 

Vedtak:  Utvalget gir Bufdir mandat til å uttale seg ovenfor BLD i denne saken. Utvalgets 

sekretariat gir utvalgets innspill til Bufdir. Brevet sendes utvalget på høring før 

det oversendes BLD. 

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – søknad om tilskuddsberettigelse - §§ 13 og 14 

 

2.1 AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) 

 

Vedtak: AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2015. 

 

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

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

 

 AFS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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2.2. bandOrg (BO) 

 

Vedtak: bandOrg (BO) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

BO får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, 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 sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

2.3. CISV Norge Internasjonale Barneleire (CISV) 

 

Vedtak: CISV Norge Internasjonal Utveksling (CISV) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2015. 

 

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

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

 

CISV tas ut til ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.4 De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd (DFEF-BUR) 

 

Vedtak: De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd (DFEF-BUR) gis  

  tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

DFEF-BUR får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, 

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

 

DFEF-BUR tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.5. Den Norske Turistforeningen (DNT) 

 

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

  tilskuddsåret 2015. 

 

DNT 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). DNT får 

heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet 

fordi det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. 

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

 

DNT tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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2.6 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) 

 

Vedtak: Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) gis tilskudd etter forskriftens  

  § 14 for tilskuddsåret 2015 under forutsetning av at EDS vedtekter §§ 5.5 og 9.8  

  endres slik at kravene om fullverdige demokratiske rettigheter i organisasjonen,  

  jfr. forskriftens §§ 14 første ledd og 13 første ledd bokstav b), ivaretas. EDS må  

  sende signert årsmøteprotokoll og endrede vedtekter til Fordelingsutvalget så  

  snart som mulig etter at årsmøtet er avholdt, og senest innen 1. juni 2015. 

 

EDS 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 styret, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). EDS 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).  

 

EDS tas ut til ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.7 Europeisk Ungdom (EU) 

 

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

  2015. 

 

EU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

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

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

 

I organisasjonens årsregnskap for 2013 er det inntektsført kr. 899 for mye i 

tilskudd fra utvalget. FUV ber EU om å påse at det tildelte tilskuddsbeløpet er 

korrekt inntektsført fra og med årsregnskapet for 2015. 

 

2.8 Frelsesarmeens barn og unge (FABU) 

 

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

  tilskuddsåret 2015. 

 

FABU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

  

2.9 Framfylkingen (FRAM) 

 

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

  2015. 

 

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). 
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2.10 Frikirkens barn & unge (FRIBU) 

 

Vedtak: Frikirkens barn & unge (FRIBU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

FRIBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.11 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (IMF-UNG) 

 

Vedtak: Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (IMF-UNG) gis 

tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

IMF-UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.12 Junior- og barneorganisasjonen JUBA (JUBA) 

 

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

§ 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

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

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

 

2.13 KIA UNG (KIA) 

 

Vedtak: KIA UNG (KIA) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

KIA UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

FUV merker seg at KIA UNG hadde negativ egenkapital ved inngangen til 

tilskuddsåret 2014, og ber derfor om at KIA UNG sender revidert årsregnskap 

for 2014 til utvalget så snart som mulig, og senest innen 1. juni 2015. FUV vil 

videre presisere at tilskuddet ikke kan benyttes til nedbetaling av gjeld, jf. 

forskriftens § 34. 

 

2.14 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-Sp) 

 

Vedtak:  Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-Sp) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

KM-Sp får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

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

 

2.15 Kristen Idrettskontakt (KRIK) 

 

Vedtak: Kristen Idrettskontakt (KRIK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

KRIK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.16 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) 

 

Vedtak:  Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2015. 

 

LNTs tilskudd settes skjønnsmessig til kr. 230 162, jfr. forskriftens §§ 14 andre 

ledd og 16 sjette ledd. 

 

LNT tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.17 Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) 

 

Vedtak:  Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) gis tilskudd etter 

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

MBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.18 Mental Helse Ungdom (MHU) 

 

Vedtak:  Mental Helse Ungdom (MHU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

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

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

ledd bokstavene a) og b). 

 

MHU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.19 MakeMusic (MM) 

 

Vedtak:  MakeMusic (MM) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 



 6 

MM får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

Utvalget merker seg at det verken i årsregnskapet for 2013 eller i notene til dette 

fremkommer hvor mye tilskudd som ble gitt til MM fra Fordelingsutvalget i 

2013, jfr. § 30 andre ledd bokstav a). MM må derfor innen 1. juni 2015 sende 

inn en attest fra revisor på innkommet og bokført tilskudd fra Fordelingsutvalget 

for regnskapsåret 2013. Dersom liknende avvik forekommer igjen, vil MMs 

søknad kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte ledd. 

 

2.20 Norges KFUK-FUM (N KFUK-M) 

  

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

tilskuddsåret 2015. 

 

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). 

 

2.21 Natur og Ungdom (N&U) 

 

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

2015. 

 

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). 

 

Utvalget merker seg at det verken i årsregnskapet for 2013 eller i notene til dette 

fremkommer hvor mye tilskudd som ble gitt til N&U fra Fordelingsutvalget i 

2013, jfr. § 30 andre ledd bokstav a). N&U må derfor innen 1. juni 2015 sende 

inn en attest fra revisor på innkommet og bokført tilskudd fra Fordelingsutvalget 

for regnskapsåret 2013. Dersom liknende avvik forekommer igjen, vil N&Us 

søknad kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte ledd. 

  

2.22 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). 

 

2.23 4H Norge (N4H) 

 

Vedtak:  4H Norge (N4H) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 
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N4H får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.24 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) 

 

Vedtak:  Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2015. 

 

NAYO får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.25 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 

 

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

tilskuddsåret 2015. 

 

NBFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). NBFU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, ettersom det ikke er 

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

bokstav a). 

 

NBFU oppgir 136 deltakerdager i søknaden, mens revisor i sin særattestasjon 

har ført opp 212 deltakerdager, uten noen nærmere begrunnelse for at antallet er 

endret. NBFU har ettersendt følgende redegjørelse for dette: 

 

«Her er det vi som har fylt ut feil og revisor som har gjort rett. Vi hadde 

nemlig tre kurs som vi har hatt flere enn 9 deltagere på i 2013. Alle tre 

kurs var fra fredag til søndag. Ett av disse kursene, 

tillitsvalgtskonferansen, hadde mindre faglig innehold og mer fokus på å 

bli kjent enn de to andre og har derfor bare to deltagerdager. Dette kurset 

hadde 19 deltagere. 

 

Rettighetskurset og Bo for seg selv kurset har fokus på å gi deltageren et 

sterkt faglig program. De starter da tidligere på fredagen og har et tettere 

program hele helgen. 

 

Det var totalt 19 deltagere på tillitsvalgtskonferansen, 31 deltagere på Bo 

for seg slev kurset og 27 på rettighetskurset. Man skal da ta 19 ganger 2 

dager + (31 + 27) ganger 3 dager og da blir resultatet 212 deltagerdager. 

 

Det er jeg som har gjort en feil når jeg har fylt ut og revisor som har telt 

det korrekt.» 

 

Når det gjelder beregning av deltakere, vil utvalget bemerke at det kun gis 

uttelling for deltakere som i grunnlagsåret var tellende medlemmer av 

organisasjonen, jfr. forskrift av 29. november 2007 med endringer av 15. 
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september 2009, § 16 andre ledd bokstav c). Antallet deltakere NBFU oppgir i 

den ettersendte redegjørelsen er antall deltaker totalt. Antall tellende deltakere 

derimot er hhv. 17 (x 2 dager), 29 (x 3 dager) og 22 (x 3 dager). Korrekt antall 

deltakerdager blir dermed 187, og NBFUs beregningsgrunnlag endres deretter. 

 

Utvalget merker seg at det heller ikke i årsregnskapet for 2013 eller i notene til 

dette fremkommer hvor mye tilskudd som ble gitt til NBFU fra 

Fordelingsutvalget i 2013, jfr. § 30 andre ledd bokstav a). Organisasjonen fikk 

også merknad om dette i tilskuddsbrevet for 2014. NBFU må derfor innen 1. juni 

2015 sende inn en attest fra revisor på innkommet og bokført tilskudd fra 

Fordelingsutvalget for regnskapsåret 2013. Dersom liknende avvik forekommer 

igjen, vil NBFUs søknad kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte ledd. 

 

NBFU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.26 Norges Bygdeungdomslag (NBU) 

 

Vedtak:  Norges Bygdeungdomslag (NBU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

NBU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendig, jfr. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b), c) og 

d). NBU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse siden det ikke er minst 40 % av 

hvert kjønn i styret, jfr. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

2.27 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (NBUF) 

 

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

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

NBUF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.28 Norsk Cøliakiforening (NCF) 

 

Vedtak:  Norsk Cøliakiforening (NCF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2015. 

 

NCF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jfr. forskriftens § 16 tredje ledd 

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

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

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

eller selvstendighet siden det er mindre enn 50 % tellende medlemmer, jf. 

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

 

2.29 Norsk Cøliakiforenings Ungdom (NCFU) 

 

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

tilskuddsåret 2015. 
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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 heller ikke i årsregnskapet for 2013 eller 

notene til dette fremkommer hvor mye tilskudd som ble gitt til NCFU fra 

Fordelingsutvalget i 2013, jfr. § 30 andre ledd bokstav a). Organisasjonen fikk 

også merknad om dette i tilskuddsbrevet for 2014. NCFU må derfor innen 1. juni 

2015 sende inn en attest fra revisor på innkommet og bokført tilskudd fra 

Fordelingsutvalget for regnskapsåret 2013. Dersom liknende avvik forekommer 

igjen, vil NCFUs søknad kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte ledd. 

 

NCFU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.30 Diabetesforbundet (NDF) 

 

Vedtak:  Diabetesforbundet (NDF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2015. 

  

NDF får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jfr. forskriftens § 16 tredje ledd 

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

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

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

eller selvstendighet siden det er mindre enn 50 % tellende medlemmer, jf. 

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

 

2.31 Norges Døveforbund (NDF Døve) 

 

Vedtak:  Norges Døveforbund (NDF DØVE) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2015.  

 

NDF DØVE får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 

tredje ledd bokstav a). NDF DØVE får ikke bonuspoeng for 

ungdomsrepresentasjon i styret da det ikke var mer enn 50 % under 27 år i 

sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). NDF DØVE 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). 

 

NDF DØVE tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.32 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) 

 

Vedtak:  Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

NEFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

bokstavene a), b), c) og d).  
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NEFU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.33 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

2.34 Norsk Frilynt Ungdomsforbund (NFU) 

 

Vedtak:  Frilynt Norge (NFU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

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).  

 

FUV viser til brev fra NFU datert 23. januar 2015 om at det var avdekket svindel 

i forbindelse med innsendelse av medlemslister fra ett av deres lokallag for 

grunnlagsåret 2012. Dette har medført at NFU har oppgitt 32 tellende 

medlemmer og ett tellende lokallag for mye til FUV for tilskuddsåret 2014, og 

dermed fått urettmessig utbetalt kr. 6 029. Det for mye utbetalte beløpet vil 

derfor bli motregnet organisasjonens tilskudd for tilskuddsåret 2015. NFU har 

overholdt opplysningsplikten etter forskriftens § 4, og saken vil ikke få øvrige 

konsekvenser for organisasjonen. Utvalget ser positivt på at organisasjonen har 

internrutiner som fungerer slik at de fanger opp feil og mislighold i 

organisasjonens innhenting av grunnlagsdokumentasjon. 

 

2.35 Norges Husflidslag (NH) 

 

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

2015. 

 

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 tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.36 Norges Handikapforbund (NHF) 

 

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

tilskuddsåret 2015. 

 

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

bokstav a). NHF får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, da 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 
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selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer, jf. forskriftens 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  

 

NHF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.37 Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKSS) 

 

Vedtak:  Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) gis tilskudd etter 

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

NKSS får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

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

minst 40 % av hvert kjønn i styret, jfr. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

2.38 Norsk Luthersk Misjonssamband Ung (NLM Ung) 

 

Vedtak:  Norsk Luthersk Misjonssamband Ung (NLM UNG) gis tilskudd etter 

forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015.  

 

NLM UNG 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). 

 

2.39 Norges Livredningsselskap (NLS) 

 

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

tilskuddsåret 2015. 

 

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

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

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 fremkommer ikke i NLS’ årsregnskap med tilhørende noter for 2013 hvor 

mye tilskudd organisasjonen mottok fra Fordelingsutvalget i 2013. Revisor har i 

særattestasjonen gjort en merknad hvor det bekreftes at korrekt tilskuddsbeløp er 

regnskapsført på egen konto. I følge forskriftens § 30 andre ledd bokstav a) skal 

imidlertid tilskudd som er utbetalt i grunnlagsåret være spesifisert i 

årsregnskapet eller note til dette. NLS må fra og med årsregnskapet 2015 se til at 

spesifisert tilskudd er regnskapsført i henhold til forskriften. Dersom liknende 

avvik forekommer igjen, vil NLS’ søknad kunne avvises, jf. forskriftens § 30 

femte ledd. 

 

NLS tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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2.40 Norges Musikkorpsforbund (NMF) 

 

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

tilskuddsåret 2015. 

 

NMF får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

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

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon siden det ikke er mer enn 50 % 

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

 

I e-post datert 23. mars 2015 skriver NMF at «På kurs har vi fra en del kontorer i 

første omgang fått inn de deltakerlistene som var lagret i systemene. De signerte 

lister på papir har ikke blitt sendt for alle kurs. Disse vil komme etter hvert. Om 

ønskelig kan det sendes bekreftelse når alle lister er signert.». I særattestasjonen 

skriver samtidig revisor at «På kontrolltidspunktet forelå det ikke fullstendig 

dokumentasjon på alle kurs. (…)».  

 

Fordelingsutvalget har presisert overfor organisasjonene at all 

grunnlagsdokumentasjon må være på plass i sentralleddet ved 

søknadstidspunktet, og at organisasjonene ikke skal føre opp for eksempel kurs 

som det ikke finnes godkjent grunnlagsdokumentasjon for. FUV ser alvorlig på 

at NMF har ført opp kurs det ikke finnes korrekt dokumentasjon for, særlig siden 

dette ble påpekt i kontrollen for tilskuddsåret 2014. Det er også skjerpende at 

søknadsfristen ble utvidet med et halvt år og NMF dermed hadde ekstra tid på å 

innhente all nødvendig dokumentasjon. Utvalget vil derfor gjennomføre en 

kontroll av beregningsgrunnlaget for kursene i årets søknad.  Etter en 

helhetsvurdering, og uavhengig av resultatet av denne kontrollen, vil utvalget 

vurdere sine sanksjonsmuligheter, jfr. forskriftens § 38. 

 

2.41 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMS-U) 

 

Vedtak:  Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (NMS-U) gis 

tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

NMS-U får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

 

2.42 Norsk Målungdom (NMU-må) 

 

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

2015. 

 

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

og sjølvstende, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstavane b), c) og d). NU får 

ikkje bonuspoeng for jamstelling i styret då det ikkje er minimum 40 % av kvart 

kjønn i styret, jf. føresegna § 16 tredje ledd bokstav a). 
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2.43 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) 

 

Vedtak:  Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2015. 

 

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

heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet 

siden det er mindre enn 50 % tellende medlemmer, jf. forskriftens § 16 tredje 

ledd bokstavene c) og d). 

 

NORILCO tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.44 Norges Speiderforbund (NSF) 

 

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

tilskuddsåret 2015. 

 

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

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

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon siden det ikke er mer enn 50 % 

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

 

2.45 Norske Samers Riksforbund (NSR) 

 

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

tilskuddsåret 2015. 

 

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). 

 

2.46 Søndagsskolen Norge (NSSF) 

 

Vedtak:  Søndagsskolen Norge (NSSF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

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

selvstendighet, jfr. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). NSSF får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon siden det ikke er mer enn 50 % 

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

 

NSSF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 
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2.47 Norsk Tourette Forening (NTF) 

 

Vedtak:  Norsk Tourette Forening (NTF) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2015 under forutsetning av at organisasjonens vedtekter endres 

innen 1. juli 2015 slik at de er i tråd med forskriftens § 2 første ledd bokstav d). 

 

I forskriftens § 2 første ledd bokstav d) heter det at: 

 

«Tilskudd kan gis til frivillige, landsomfattende organisasjoner som ved 

sine vedtekter:  

d) sikrer at også medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme 

sine synspunkter eller øve 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 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.» 

 

NTF endret sine vedtekter i 2014. Det ble da satt inn en 15-års grense for 

møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til 

representant. Dette er i tråd med forskriftens § 13 første ledd bokstav b). 

Imidlertid har NTF ikke tatt med noe i vedtektene som sikrer at også medlemmer 

under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller øve 

innflytelse over arbeidet i organisasjonen, jfr. forskriftens § 2 første ledd bokstav 

d). Organisasjonen er dermed ikke lenger tilskuddsberettiget. Imidlertid mener 

utvalget at vedtektsendringen ikke har hatt store konsekvenser for 

organisasjonens medlemmer, og at NTF kan få tilskudd for tilskuddsåret 2015 

dersom vedtektene endres på organisasjonens årsmøte i år. Dersom vedtektene 

ikke endres vil utvalget avslå søknaden om tilskudd for tilskuddsåret 2014, og 

NTF vil måtte tilbakebetale allerede utbetalt tilskudd. 

 

NTF 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 styret, 

jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NTF 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).  

 

2.48 Noregs Ungdomslag (NU) 

 

Vedtak:  Noregs Ungdomslag (NU) får tilskot etter føresegna § 13 for tilskotsåret 2015. 

 

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 
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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). 

 

2.49 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

Vedtak:  Norges Unge Katolikker (NUK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

NUK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

NUK tas ut i både ordinær og utvidet kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.50 Ny Generasjon (NyG) 

 

Vedtak:  Ny Generasjon (NYG) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

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

selvstendighet, jfr. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). NYG får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon da det ikke er mer enn 50 % under 

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

 

2.51 Press – Redd Barn Ungdom (PRESS) 

 

Vedtak:  PRESS - Redd Barna Ungdom (PRESS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

PRESS får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

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

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

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

 

2.52 Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforening (SABU) 

 

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

tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

SABU får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.53 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) 

 

Vedtak:  Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2015. 
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SFFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd 

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

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

bokstav b). SFFU får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

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

 

2.54 Skjærgårds LIVE (SG LIVE) 

 

Vedtak:  Skjærgårds LIVE (SG LIVE) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2015. 

 

SG LIVE får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.55 Skeiv Ungdom (SKU) 

 

Vedtak:  Skeiv Ungdom (SKU) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2015. 

 

SKU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.56 Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) 

 

Vedtak: Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG) gis tilskudd etter forskriftens § 14 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

I forskriftens § 13 første ledd bokstav e) heter det at: 

 

 «For å kunne motta basistilskudd, må organisasjonen ha:  

 

e) eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. Dette gjelder ikke for 

organisasjoner der tellende medlemmer utgjør minst 50 % av det totale 

antallet medlemmer,» 

 

UG har kun 14,7 % tellende medlemmer. Det fremgår imidlertid ikke av UGs 

årsberetning for 2013-14 at organisasjonen har et eget styre for barne- og 

ungdomsarbeidet. Dette er da i strid med forskriften. UG må etablere et slikt 

styre i løpet av grunnlagsåret 2015, og dette må fremgå av årsberetningen for 

dette året. Dersom UG ikke har et eget styre innen grunnlagsåret 2016 vil UG 

ikke være tilskuddsberettiget i tilskuddsåret 2017. 

 

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

bokstav a). UG får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon da det ikke er 

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

UG får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet siden organisasjonen ikke har minst 50 % tellende medlemmer, jf. 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  
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2.57 Ung i kor (UIK) 

 

Vedtak:  Ung i kor (UIK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

UIK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.58 Ung kirkesang (UKS) 

 

Vedtak:  Ung Kirkesang (UKS) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

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). 

 

UKS oppgir 17 kurs og 1 882 deltakerdager. For kurs 1, «Nyttårsleir», er det 

oppgitt 22 tellende deltakere og 6 dager, som gir 132 deltakerdager. Samtidig 

har UKS oppgitt at kursets ble avholdt i tidsrommet 28.12.12 til 01.01.13, som 

utgjør 5 dager. Basert på opplysningene fra UKS er korrekt antall deltakerdager 

for dette kurset 110, og samlet antall deltakerdager reduseres derfor til 1 860. 

 

2.59 Ungdom mot EU (UMEU) 

 

Vedtak:  Ungdom mot UE (UMEU) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 

2015. 

 

UMEU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). UMEU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse da det ikke er minst 40 % 

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

 

UMEU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.60 Misjonsforbundet UNG (UNG) 

 

Vedtak:  Misjonsforbundet UNG (UNG) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

UNG får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). UNG får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse da det ikke er minst 40 % av 

hvert kjønn i styret, jfr. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav a). 

 

UNG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.61 De Unges Orkesterforbund (UNOF) 

 

Vedtak:  De Unges Orkesterforbund (UNOF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 
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UNOF får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

2.62 Ungdommens Sjakkforbund (USF) 

 

Vedtak:  Ungdommens Sjakkforbund (USF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

USF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

I tilskuddsbrevet for 2014 påla Fordelingsutvalget organisasjonen å føre mottatt 

tilskuddsbeløp fra Fordelingsutvalget i årsregnskapet eller i note til dette fra og 

med 2013, jfr. forskriftens § 30 andre ledd bokstav a). USF har ikke etterfulgt 

kravet, men har i stedet ført opp beløpet i årsberetningen for 2013. Utvalget vil 

derfor gjenta at beløpet skal føres i årsregnskapet eller note til dette. Dersom 

liknende avvik forekommer igjen, vil USFs søknad kunne avvises, jf. 

forskriftens § 30 femte ledd. 

 

2.63 Vietnamesisk barne- og ungdomsorganisasjon (VBUF) 

 

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

§ 14 for tilskuddsåret 2015. 

 

VBUF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

VBUF tas ut til ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Sak 3 - Nasjonal grunnstøtte 2015 – søknad om tilskuddsberettigelse – etableringstilskudd 

 

3.1 ADHD Norge (ADHD) 

 

Vedtak: ADHD Norge (ADHD) får etableringstilskudd etter forskriftens § 17 for 

tilskuddsåret 2015 under forutsetning av at revisors særattestasjon sendes 

utvalget innen 1. juni 2015. 

 

Etter den forutgående kontrollen reduseres antallet tellende medlemmer til 

2 784, og antallet tellende lokallag reduseres til 3 lokallag i 3 fylker. 

 

ADHD Norge får kr. 400 000,- i tilskudd. Tilskuddet er fastsatt på bakgrunn av 

organisasjonens størrelse og aktivitet. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum tre år, jf. forskriftens § 18 andre ledd. For ADHD Norge betyr det at 

organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2016. ADHD 
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Norge må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens §§ 13 eller 14 senest i 

grunnlagsåret 2015 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2017. 

 

3.2 Flerkulturell ungdomssenter i Norge (FUSIN) 

 

Vedtak: Flerkulturell ungdomssenter i Norge (FUSIN) får etableringstilskudd etter 

forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2015 under forutsetning av at organisasjonen 

sender inn revisors særattestasjon innen 1. juni 2015. 

 

Dersom FUSIN skal bruke medlemslister fra lokallagene, må disse undertegnes 

av lokallagets leder eller to av styrets medlemmer. Videre må det fremgå om 

medlemmet har betalt kontingent for grunnlagsåret, jfr. forskriftens § 25. 

 

FUSIN får kr. 88 370,- i etableringstilskudd. Tilskuddet er fastsatt på bakgrunn 

av organisasjonens størrelse og aktivitet, samt en risikovurdering av 

organisasjonen. 

 

Fordelingsutvalget gjør oppmerksom på at FUSIN kan få etableringstilskudd i 

maksimum tre år. For FUSIN betyr det at organisasjonen kan få 

etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2017. FUSIN må derfor oppfylle alle 

forskriftens krav i henhold til §§ 13 eller 14 senest i grunnlagsåret 2016 for å 

kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2018. 

 

3.3 Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) 

 

Vedtak: Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) får etableringstilskudd etter 

forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2015. 

 

Etter en forutgående kontroll settes antallet tellende medlemmer til 306 og 

antallet tellende lokallag til 5. MA-U må bedre sine rutiner for innhenting, 

kvalitetssikring og oppbevaring av grunnlagsdokumentasjon, og se til at 

dokumentasjonen tilfredsstiller kravene i forskriftens §§ 8, 9, 10, 25 og 26 ved 

fremtidige søknader. 

 

MA-U får kr. 176 740,- i tilskudd for 2015. Tilskuddet er fastsatt på bakgrunn av 

organisasjonens størrelse og aktivitet, samt en generell risikovurdering av 

organisasjonen. 

 

I følge MA-Us vedtekter § 2-4 skal årsmøtet for det enkelte lokallag velge 

representanter til fylkeslagets årsmøte, men oppbygging av fylkesledd er ikke 

beskrevet. I den forutgående kontrollen oppgir organisasjonen at de ikke lenger 

har fylkeslag. Organisasjonen bør dermed ta ut de delene av vedtektene som 

omhandler fylkeslag.  

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum tre år, jf. forskriftens § 18 andre ledd. For MA-U betyr det at 

organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2017. MA-U 

må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens § 13 senest i grunnlagsåret 2016 

for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2018. 
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3.4 Norges Korforbund (NK) 

 

Vedtak: Norges Korforbund (NK) gis etableringstilskudd etter forskriftens § 17 for 

tilskuddsåret 2015 under forutsetning av at organisasjonen sender årsregnskap 

med revisjonsberetning for 2014 til utvalget innen 1. juni 2015. Utbetaling av 

tilskudd vil skje dersom Fordelingsutvalget finner at tilskuddet for 2014 er 

benyttet i tråd med forskriftens § 34, det vil si at det er brukt til organisasjonens 

driftsutgifter til den sentrale virksomhet for barn og unge. 

 

NK benytter samme grunnlagstall som for tilskuddsåret 2014, og 

organisasjonens beregningsgrunnlag settes dermed til 337 tellende medlemmer, 

og 22 tellende lokallag i 8 fylker. 

 

NK gis kr. 200 000,- i tilskudd. Tilskuddet er fastsatt på bakgrunn av 

organisasjonens størrelse og aktivitet, og etter en risikovurdering av 

organisasjonen. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum tre år, jf. forskriftens § 18 andre ledd. For NK betyr det at 

organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2016. NK må 

derfor oppfylle alle kravene i forskriftens § 13 senest i grunnlagsåret 2015 for å 

kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2017.  

 

Sak 4 - Internasjonal grunnstøtte 2015 – tilskuddsberettigelse 

 

4.1 ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) 

 

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

 

Vedtak: ACTA godkjennes med 47 A-deltakere og 126 B-deltakere.  

 

4.2 AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) 

 

Vedtak: AFS godkjennes med 30 A-deltakere og 20 B-deltakere. 

 

4.3 Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) 

 

Vedtak: AUF godkjennes med 6 A-deltakere og 1 B-deltaker.  

 

Utvalget merker seg at det verken i årsregnskapet for 2013 eller i notene til dette 

fremkommer hvor mye tilskudd som ble gitt til AUF fra Fordelingsutvalget i 

2013, jfr. § 30 andre ledd bokstav a). AUF må derfor innen 1. juni 2015 sende 

inn en attest fra revisor på innkommet og bokført tilskudd fra Fordelingsutvalget 

for regnskapsåret 2013. Dersom liknende avvik forekommer igjen, vil AUFs 

søknad kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte ledd. 

 

4.4 CISV Norge Internasjonale Barneleire (CISV) 

 

Vedtak: CISV godkjennes med 197 A-deltakere og 153 B-deltakere.  
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CISV tas ut i utvidet kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.5 Europeisk Ungdom (EU) 

 

Vedtak: EU godkjennes med 53 A-deltakere. 

 

4.6 Framfylkingen (FRAM) 

 

Vedtak: FRAM godkjennes med 53 A-deltakere. 

 

4.7 Humanistisk Ungdom (HU) 

 

Vedtak: HU godkjennes med 17 A-deltakere.  

 

HU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.8 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-Sp) 

 

Vedtak: KM-Sp godkjennes med 27 A-deltakere og 19 B-deltakere. 

 

4.9 Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU) 

 

Vedtak: KrFU godkjennes med 30 A-deltakere. 

 

4.10 Kristen Idrettskontakt (KRIK) 

 

Vedtak: KRIK godkjennes med 30 B-deltakere. 

 

4.11 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) 

 

Vedtak: N KFUK-M godkjennes med 145 A-deltakere og 96 B-deltakere. 

 

4.12 Natur og Ungdom (N&U) 

 

Vedtak: N&U godkjennes med 11 A-deltakere.  

 

N&U tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.13 Hyperion (N4F) 

 

Vedtak: N4F godkjennes med 5 A-deltakere. 

 

4.14 4H Norge (N4H) 

 

Vedtak: N4H godkjennes med 6 A-deltakere og 16 B-deltakere. 

 

4.15 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) 

 

Vedtak: NAYO godkjennes med 12 A-deltakere og 1 B-deltaker.  



 22 

 

NAYO tas ut til ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.16 Norske Baptister barne- og ungdomsforbund (NBUF) 

 

Vedtak: NBUF godkjennes med 3 A-deltakere og 20 B-deltakere. 

 

4.17 Norges Døveforbund (NDF Døve) 

 

Vedtak: NDF Døve godkjennes med 18 A-deltakere og 1B-deltaker.  

 

NDF Døve tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.18 Norsk Folkehjelp (NF) 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

4.19 Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKSS) 

 

Vedtak: NKSS godkjennes med 6 A-deltakere. 

 

4.20 Norges Speiderforbund (NSF) 

 

Vedtak: NSF godkjennes med 16 A-deltakere og 15 B-deltakere. 

 

4.21 Norsk Tourette Forening (NTF) 

 

Vedtak: NTF godkjennes med 2 A-deltakere.  

 

4.22 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

Vedtak: NUK godkjennes med 129 B-deltakere.  

 

NUK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.23 Norges Unge Venstre (NUV) 

 

Vedtak: NUV godkjennes med 12 A-deltakere.  

 

4.24 Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforening (SABU) 

 

Vedtak: SABU godkjennes med 92 A-deltakere. 

 

4.25 Skjærgårds LIVE (SG LIVE) 

 

Vedtak: SG LIVE godkjennes med 2 A-deltakere og 2 B-deltakere. 

 

4.26 Ung i kor (UIK) 

 

Vedtak: UIK godkjennes med 48 A-deltakere. 
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4.27 Ungdom mot EU (UMEU) 

 

Vedtak: UMEU godkjennes med 9 A-deltakere.  

 

UMEU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.28 Misjonsforbundet UNG (UNG) 

 

Vedtak: UNG godkjennes med 1 A-deltaker og 10 B-deltakere.  

 

UNG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.29 UNGA (UNGA) 

 

Vedtak: UNGA sin søknad om internasjonal grunnstøtte for 2015 avslås fordi 

organisasjonen har færre tellende medlemmer enn ordningen forutsetter, og 

dermed ikke er tilskuddsberettiget etter forskriftens § 21, jfr. §§ 13 og 14. 

 

I forskriftens § 21 heter det at: 

 

«Fordelingsutvalget kan gi grunnstøtte til internasjonalt arbeid til 

organisasjoner som oppfyller de generelle inngangskravene under §§ 13 

og 14».  

 

I § 13 første ledd bokstav g) heter det at organisasjonen må ha minst 700 

tellende medlemmer for å kunne motta tilskudd. Skal organisasjonen vurderes 

som en mindre organisasjon etter § 14, er kravet 100 tellende medlemmer, jfr. 

§ 14, første ledd bokstav a).  

 

I forskriftens § 6 heter det at: 

 

«Med tellende medlem menes en person som pr. 31. desember i 

grunnlagsåret er under fylte 26 år, har individuelt og frivillig meldt seg 

inn i en organisasjon, står i medlemsregisteret, og har bostedsadresse i 

Norge. Medlemmet skal ha betalt medlemskontingent for grunnlagsåret».  

 

Utvalget har ikke tatt stilling til om UNGA skal vurderes etter §§ 13 eller 14 

første ledd. UNGA oppgir i søknaden at de har 89 tellende medlemmer og 

tilfredsstiller dermed uansett ikke kravene til antall tellende medlemmer i §§ 13 

eller 14 første ledd. I de vedlagte vedtektene for UNGA, § 2, fremkommer det 

også at medlemmene ikke betaler kontingent, og dermed er kravet i forskriftens 

§ 6 heller ikke oppfylt.  

 

Ettersom det ikke betales kontingent, regnes heller ikke noen av lokallagene som 

tellende, ettersom de da ikke oppfyller kravet i forskriftens § 9 om at et tellende 

lokallag skal ha minst fem tellende medlemmer. 
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4.30 De Unges Orkesterforbund (UNOF) 

 

Vedtak: UNOF godkjennes med 369 A-deltakere og 11 B-deltakere. 

 

4.31 Ungdommens Sjakkforbund (USF) 

 

Vedtak: USF godkjennes med 34 A-deltakere og 22 B-deltakere. 

 

Sak 5 – Referat fra 1. tertialmøte med BLD 2015 

 

Vedtak: Referatet godkjenes med to endringer. 

 

Sak 6 – Eventuelt 

 

Vedtak:  Neste utvalgsmøte fremskyndes til mandag 11. mai 2015. Det sendes en 

forespørsel til BLD om 2. tertialmøte kan flyttes til samme dato. 

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum   Ellen Gjeruldsen 

seniorrådgiver   rådgiver 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2015: 

4. møte mandag 11.5.15 kl. 11.30 – 14.00, møterom 4 (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). 


