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PROTOKOLL 

FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2016 
 

 

DATO: 15. februar 2016 

TID: 10.00 – 13.00 

STED: Stensberggata 27 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Jørgen Kaurin 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Signe Lindbråten 

Adrian Kjølø Tollefsen  

Elin Hatlestad Kjeldstadli 

Stian Seland 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2016 – tilskuddsberettigelse 

 

1.1 Brunstad Ungdomsklubb (BUK) 

 

Vedtak: Brunstad Ungdomsklubb (BUK) får etableringstilskudd etter forskriftens § 17 

for tilskuddsåret 2016 under forutsetning av at organisasjonen sender inn 

organisasjonens reviderte årsregnskap for 2015 og særattestasjon for revisor 

innen 1. mai 2016. 

 

 Etter forutgående kontroll settes antall tellende lokallag til 47. BUK må se til at 

årsrapportene er gjennomgått og sjekket opp mot vilkårene i forskriftens §§ 9 og 

10 før antall tellende lokallag oppgis til utvalget. Det kan bli aktuelt å 

gjennomføre en ny kontroll for å gjennomgå årsrapportene for lokallagene som 

BUK anser som tellende. 

 

BUK gis kr. 534 404,- i tilskudd for tilskuddsåret 2016. Tilskuddet gis på 

 bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse. 

 

 FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

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

organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2017. BUK 

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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1.2 Den Norske Israelmisjon (DIN) 

 

Vedtak: Den Norske Israelmisjon (DNI) sin søknad om etableringstilskudd etter 

forskriften § 17 for tilskuddsåret 2016 avslås fordi organisasjonen ikke har 

oppgitt å ha minst 300 tellende medlemmer eller 2 tellende lokallag i ulike 

fylker, jfr. forskriften § 17 annet ledd bokstavene f) og g). 

 

 I søknaden datert 15. september 2015 oppførte ikke DIN tall for tellende 

medlemmer, antall medlemmer totalt eller tellende lokallag. DNI skrev samtidig 

i kommentarfeltet til søknaden at:  

 

 «Ettersom grunnlagsåret er 2015 og dette er søknad om etableringstilskudd vil vi 

ikke ha ferdig tall for medlemmer, lokallag og kostnader for barne- og 

ungdomsarbeidet før i 2016. Tallene for medlemmer og lokallag vil bli ettersendt 

innen 31. januar 2016. (…)» 

 

 I e-post datert 15. oktober 2015 ba utvalgets sekretariat om at organisasjonen tok 

kontakt i midten av januar 2016 med endelige grunnlagstall. Sekretariatet purret 

på opplysningene 20. januar 2016, men da DIN ikke har gitt svar per 8. februar 

2016 legger utvalget til grunn at organisasjonen ikke hadde nok tellende 

medlemmer eller tellende lokallag i grunnlagsåret 2015. 

 

1.3 Flerkulturell ungdomssenter i Norge (FUSIN) 

 

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

tilskuddsåret 2016 under forutsetning av at organisasjonen sender inn revisors 

særattestasjon innen 1. april 2016. 

 

 Etter en forutgående kontroll reduseres antall tellende medlemmer til 225 siden 

FUSIN hadde tatt med tre medlemmer som var over 25 år. 

 

 FUSIN gis kr. 180 136,- i tilskudd for tilskuddsåret 2016. Tilskuddet gis på  

 bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse. 

 

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. 

  

1.4 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) 

 

Vedtak:  Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) gis tilskudd etter 

forskriftens § 14 for tilskuddsåret 2016. 
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 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).  

 

 I forutgående kontroll ble det avdekket at NAYO hadde 174 tellende 

medlemmer i grunnlagsåret 2014, og ikke 185 som oppgitt i søknaden. 

Organisasjonens beregningsgrunnlag reduseres derfor med 11 tellende 

medlemmer.  

 

1.5 Spire 

 

Vedtak: Spire får etableringstilskudd etter forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2015 under 

forutsetning av at organisasjonen sender inn særattestasjon for revisor innen 1. 

mai 2016. 

 

 Etter en forutgående kontroll reduseres antallet tellende medlemmer fra 335 til 

323, og tellende lokallag fra 6 til 3. Spire må sjekke at de tellende lokallagene og 

tellende medlemmene de oppgir i søknaden til FUV tilfredsstiller alle kravene i 

forskriftens §§ 9, 10 og 25. 

 

 I organisasjonens vedtekter § 2.1 står det at alle som har betalt 

medlemskontingent regnes som medlemmer for det kalenderåret de har betalt 

kontingenten, samt påfølgende år frem til 31.12. En slik praksis vil være i strid 

med forskriftens § 8 om at årskontingenten betales for inntil ett kalenderårs 

medlemskap, og skal betales for ett år av gangen. Organisasjonen får frist frem 

til neste ordinære årsmøte til å endre bestemmelsen om kontingentinnbetaling, 

slik at denne ikke er i strid med forskriften. 

 

 Spire gis kr. 180 136,- i tilskudd for tilskuddsåret 2016. Tilskuddet gis på 

 bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

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

organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2018. Spire 

må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens § 13 senest i grunnlagsåret 2017 

for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2019. 

 

1.6 Tsjetsjensk Ungdomsforening (TUF) 

 

Vedtak: Tsjetsjensk Ungdomsforening (TUF) sin søknad om etableringstilskudd etter 

forskriften § 17 for tilskuddsåret 2016 avslås fordi organisasjonen ikke har minst 

to tellende lokallag i to fylker, jfr. forskriften § 17 annet ledd bokstav g). 

Fordelingsutvalget legger også til grunn at det ikke har vært mulig å verifisere at 

organisasjonen har minst 100 tellende medlemmer, jfr. forskriften § 17 fjerde 

ledd. 
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 Utvalget presiserer at organisasjonen heller ikke har sendt inn arbeidsplan og 

budsjett for 2016. 

 

 TUF har i søknaden oppført 0 tellende lokallag. Utvalgets sekretariat ba i e-post 

15. oktober 2015 om at endelige grunnlagstall for grunnlagsåret 2015 ble sendt 

til utvalget innen midten januar 2016. Det ble sendt en purring på disse tallene 

21. januar 2016. Da TUF ikke har sendt nye tall for grunnlagsåret 2015 per 8. 

februar 2016 legger utvalget til grunn at organisasjonen ikke hadde tellende 

lokallag i 2015, og at organisasjonen dermed ikke tilfredsstiller kravene til i 

forskriften § 17 annet ledd bokstav g). TUF er dermed ikke tilskuddsberettiget 

for tilskuddsåret 2016, og søknaden avslås. 

 

Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2016 

 

2.1 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) 

 

Vedtak: NAYO godkjennes med 2 A-deltakere og 3 B-deltakere, da forutgående   

  kontroll avdekket at organisasjonen manglet dokumentasjon for aktivitet   

  nr. 2 «Nizami Genjavi kultur dags møte». Denne aktiviteten kan dermed   

  ikke godkjennes, og NAYOS beregningsgrunnlag nedjusteres med 2 A-  

  deltakere. 

 

Sak 3 - Utmåling av tilskudd – etableringstilskudd 

 

3.1 Brunstad Ungdomsklubb (BUK) 

 

Vedtak: BUK gis kr. 534 404,- i tilskudd for tilskuddsåret 2016. Tilskuddet gis på  

  bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse. 

 

3.2 Flerkulturell ungdomssenter i Norge (FUSIN) 

 

Vedtak: FUSIN gis kr. 180 136,- i tilskudd for tilskuddsåret 2016. Tilskuddet gis på  

  bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse. 

 

3.3 Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom (MA-U) 

 

Vedtak: MA-U gis kr. 235 000,- i tilskudd for tilskuddsåret 2016. Tilskuddet gis på  

  bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse. 

 

3.4 Spire 

 

Vedtak: Spire gis kr. 180 136,- i tilskudd for tilskuddsåret 2016. Tilskuddet gis på  

  bakgrunn av organisasjonens aktivitetsnivå og størrelse. 

 

Sak 4 - Årsrapport 2015 

 

Vedtak: Sekretariatets utkast til årsrapport ble godkjent med enkelte endringer. 
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Sak 5 - Høringsuttalelse – forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for 

tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige 

organisasjoner 

 

Vedtak: Saken utsettes og tas opp i eget møte (se møteplan under). 

 

Sak 6 – Klagesaker 

 

Det har ikke kommet inn noen klager. 

 

Sak 7 – Orienteringssaker 

 

7.1 Nasjonal grunnstøtte 2016 – 1. fordeling 

 

7.2 Internasjonal grunnstøtte 2016 – 1. fordeling 

 

Orientering om sakene 7.1 og 7.2 utsettes til neste møte. 

 

Sak 8- Eventuelt  

 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum   Ellen Gjeruldsen 

seniorrådgiver   rådgiver 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2016: 

3. møte tirsdag 01.03 2016 kl. 09.00 – 12.00 møterom * (7. etg) 

4. møte mandag 14.03.16 kl. 10.00 – 14.00. møterom * (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). 


