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PROTOKOLL 

FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 
 

 

DATO: 11. mai 2015 

TID: 11.30 – 14.00 

STED: Stensberggata 27 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland  

Bodil Rake Lystrup 

Jon Christian Ottersen  

Espen Andreas Hasle 

Solveig Tesdal 

Stian Seland 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – søknad om tilskuddsberettigelse - §§ 13 og 14 

 

1.1 Changemaker (CM) 

 

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

 

Vedtak: Changemaker (CM) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

Fordelingsutvalget viser til tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 2014, og behandler 

søknaden som om det er CM som står som søker, selv om det er Kirkens 

Nødhjelp som har undertegnet søknaden, jf. forskriftens § 30 fjerde ledd. Siden 

de eneste medlemmene i Kirkens Nødhjelp befinner seg i CM, og det er CMs 

styre disse medlemmene må forholde seg til, ser utvalget derfor på CMs styre 

når forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b) skal vurderes. 

 

CM har over 50 % tellende medlemmer, og får dermed bonuspoeng for andelen 

tellende medlemmer, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav c). 

 

CM regnes ikke som selvstendig da Fordelingsutvalget anser at CM ikke har et 

suverent landsmøte, jf. utvalgets tilskuddsbrev for tilskuddsåret 2014 og 

forskriftens § 16 tredje ledd bokstav d). CM får dermed ikke bonuspoeng for 

selvstendighet. Av samme grunn får CM heller ikke bonuspoeng for 

ungdomsrepresentasjon i styret etter forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b). 

CM får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i sentralstyret, da det ikke er 

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

a). 
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CM tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.2. HEKTA – trosopplæring for ungdom (HEKTA) 

 

Vedtak: Hekta – trosopplæring for ungdom (HEKTA) gis tilskudd etter forskriftens § 13 

for tilskuddsåret 2015. 

 

HEKTA får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i 

sentralstyret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 

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

 

HEKTA bruker det samme grunnlagsåret som for søknaden for tilskuddsåret 

2014. Antall tellende medlemmer, tellende lokallag og fylker med tellende 

lokallag ble noe redusert etter den forutgående kontrollen i 2014. De samme 

grunnlagstallene legges derfor også til grunn for søknaden for tilskuddsåret 

2015. Korrigert antall blir da 1 265 tellende medlemmer, 1 301 medlemmer 

totalt og 7 tellende lokallag i 3 fylker. 

 

HEKTA tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.3. Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) 

 

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

tilskuddsåret 2015.  

 

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 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). 

 

1.4 Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) 

 

Vedtak: Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for 

tilskuddsåret 2015. 

 

NAAF får bonuspoeng for kjønnsbalansen i styret, jfr. forskriften § 16 tredje 

ledd bokstav a). NAAF 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). NAAF får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 

medlemmer eller selvstendighet fordi organisasjonen har færre enn 50 % 

tellende medlemmer, jf. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).  

 

Fordelingsutvalget har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

(Bufdir) gjennomgått den økonomiske situasjonen i NAAF. FUV merker seg at 

organisasjonens årsregnskap for 2014 viser et overskudd og positiv egenkapital, 

og vurderer at organisasjonens likviditet og økonomistyring nå er 

tilfredsstillende nok til at det er forsvarlig å utbetale tilskudd til organisasjonen. 

Fordelingsutvalget ber likevel NAAF om å sende oss økonomirapport for andre 

tertial 2015 og årsregnskap for 2015 når de er klare, jfr. forskriftens § 4. FUV vil 
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presisere at tilskudd gitt av FUV alltid skal benyttes til driftsutgifter til den 

sentrale virksomheten for barn og ungdom, jfr. forskriftens § 34. 

 

1.5. Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: Norsk Folkehjelp (NF) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

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

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

 

Utvalget merker seg at det vedlagte årsregnskapet for 2013 med noter ikke viser 

tilskuddet gitt av utvalget, jf. forskriftens § 30 andre ledd bokstav a). NF har fått 

merknad om at tilskuddet må spesifiseres i tilskuddsbrevet for 2012, 2013 og 

2014, uten at organisasjonen har fulgt opp dette. I 2014 ble i tillegg tilskuddet 

holdt tilbake til NF hadde sendt inn revisorattest på innkommet og bokført 

tilskudd. Utvalget ser alvorlig på at NF ikke har greid å følge opp dette forholdet 

etter hele tre merknader. 

 

2. utbetaling av tilskuddet for 2015 holdes tilbake til NF har sendt inn attest fra 

revisor på at tilskuddet fra utvalget for 2013 er kommet inn på organisasjonens 

konto og bokført, jfr. merknad i tilskuddsbrevet for 2014. Dersom attesten ikke 

er mottatt innen 15. juni 2015, varsler utvalget om at allerede utbetalt tilskudd 

for 2015 kan kreves tilbakebetalt, og at 2. utbetaling av tilskuddet for 2015 kan 

bortfalle, jf. forskriftens §§ 34 og 38 fjerde ledd. Dersom liknende avvik 

forekommer igjen, vil NFs søknad kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte 

ledd.  

 

NF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.6 Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) 

 

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

tilskuddsåret 2015. 

 

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). 

 

1.7 Norges Røde Kors (NRX) 

 

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

2015. 
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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). 

 

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

dette fremkommer hvor mye tilskudd som var gitt til NRX fra 

Fordelingsutvalget, jfr. § 30 andre ledd bokstav a). NRX fikk også merknad om 

dette i tilskuddsbrevet for 2014. NRX må derfor innen 15. juni 2015 sende inn 

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

regnskapsåret 2013. Dersom liknende avvik forekommer igjen, vil NRX søknad 

kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte ledd.  

 

NRX tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.8 Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg (PBU) 

 

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

§ 13 for tilskuddsåret 2015. 

 

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 mer enn 

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

 

1.9 Psoriasis- og eksemforbundet UNG (PEF-UNG) 

 

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

§ 14 for tilskuddsåret 2015. 

 

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). 

 

PEF-UNG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.10 Redningsselskapet (RS) 

 

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

2015. 

 

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

ledd bokstavene c) og d). 

 

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

fremkommer hvor mye tilskudd som var gitt til RS fra Fordelingsutvalget, jfr. § 

30 andre ledd bokstav a). RS må derfor innen 15. juni 2015 sende inn en attest 

fra revisor på innkommet og bokført tilskudd fra Fordelingsutvalget for 

regnskapsåret 2013. Dersom liknende avvik forekommer igjen, vil RS søknad 

kunne avvises, jf. forskriftens § 30 femte ledd. 

 

1.11 Demokratisk Ungdomsunion i Øst-Kurdistan (YEKÊTÎ LAWAN) 

 

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

etter forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2015. 

 

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). 

 

Sak 2 - Internasjonal grunnstøtte 2015 – tilskuddsberettigelse 

 

2.1 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: NF godkjennes med 2 B-deltakere.  

 

NF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

2.2 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) 

 

Vedtak: PBU godkjennes med 10 B-deltakere.  

 

PBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Sak 3 – Utvalgsmøte i juni 

 

Vedtak: Tidspunkt for neste utvalgsmøte settes til torsdag 11. juni 2015 kl. 12.00-16.00. 

 

Sak 4 - Opplæringsseminar/informasjonsmøte/søknadsskjemaer for 2016 

 

Vedtak: Utvalget ser det ikke som nødvendig å avholde informasjonsmøte i år, men vil 

sende en e-post til organisasjonen med informasjon om søknadensprosedyre for 

tilskuddsåret 2016.  

 

Dato for opplæringsseminaret settes til onsdag 10. juni 2015.  
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Sak 5 - Eventuelt 

 

5.1 Seminar om risikovurdering 

 

Vedtak: Seminaret om risikovurdering kombineres med opplæringsseminaret for det nye 

utvalget, høsten 2015.  

 

5.2 Økonomihåndboka 

 

Vedtak: FUV går sammen med de andre tilskuddsforvalterne i samarbeidsgruppa FUV er 

en del av, og lager en felles økonomihåndbok for frivillige organisasjoner. Lasse 

Birkeland blir utvalgets deltaker i prosjektet. 

 

5.3 Andre tertialmøte med BLD 

 

Vedtak:  Utvalget snakket gjennom eventuelle saker til møtet. 

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum   Ellen Gjeruldsen 

seniorrådgiver   rådgiver 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2015: 

5. møte torsdag 11.5.15 kl. 12.00 – 16.00. møterom 4 (7. etg) 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste tertialmøte med BLD avholdes ***dag **.*.201* kl. **.00. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


