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FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2017 
 

 

DATO: 13. februar 2017 

TID: 12.00 – 16.00 

STED: Stensberggata 27 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland 

Bodil Rake Lystrup 

Jørgen Kaurin 

Stian Seland 

Signe Lindbråten 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2017 – tilskuddsberettigelse 

 

1.1 4H Norge 

Signe Lindbråten erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak:  4H Norge (N4H) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017.  

 

N4H får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.2 ACTA - Barn og Unge i Normisjon 

 

Vedtak: ACTA - Barn og Unge i Normisjon (ACTA) gis tilskudd etter forskriften § 13 

for tilskuddsåret 2017.  

 

ACTA får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer 

og selvstendighet, se forskriften § 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, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

1.3 AFS Norge Internasjonal Utveksling 

 

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

tilskuddsåret 2017.  

 



 

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

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). AFS får 

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

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

 

1.4 bandOrg 

 

Vedtak: bandOrg (BO) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017.  

 

BO får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

ikke er minimum 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i 

organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

BO tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.5 Brunstad Ungdomsklubb 

 

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

tilskuddsåret 2017.  

 

Tilskuddet er fastsatt på bakgrunn av organisasjonens grunnlagstall. FUV gjør 

oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i maksimum tre år, 

jfr. forskriften § 18 andre ledd. For BUK betyr det at organisasjonen kan få 

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

kravene i forskriften § 13 senest i grunnlagsåret 2016 for å kunne regne med å få 

ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2018. 

 

1.6 De Frie Evangeliske Forsamlinger UNG 

 

Vedtak: De Frie Evangeliske Forsamlinger UNG (DFEF UNG) gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

DFEF UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) 

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

det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje 

ledd bokstav b). 

 

1.7 De Unges Orkesterforbund 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 



 

UNOF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.8 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon 

 

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

tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017.  

 

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

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.9 Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon 

 

Vedtak: Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon (FRAM) gis tilskudd etter 

forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017.  

 

FRAM får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

FRAM tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.10 Frikirkens Barn & Unge 

 

Vedtak: Frikirkens barn og unge (FriBU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2017.  

 

FriBU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.11 Humanistisk Ungdom 

 

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

2017.  

 

HU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

HU har sendt inn spesifisert årsregnskap for 2015 med noter. I følge § 30 andre 

ledd bokstav a) i forskriften skal tilskudd gitt etter forskriften og utbetalt i 

grunnlagsåret være spesifisert i årsregnskapet eller note til dette. I notene til 

regnskapet fremkommer det at HU har mottatt tilskudd fra FUV, men 



 

tilskuddsbeløpet er slått sammen med tilskuddsmidler fra Frifond. Tilskuddet fra 

FUV er dermed ikke tilstrekkelig spesifisert i tråd med kravene i forskriften. 

Heller ikke i årsregnskapet for 2014 var tilskuddet fra FUV ført i tråd med 

kravet i forskriften. FUV ber derfor om at HU sender inn attest fra revisor på at 

tilskuddet for 2015 er mottatt og bokført innen 1. april 2017. FUV ber videre om 

at organisasjonen retter opp i dette fra og med neste års søknad. 

 

1.12 Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom 

 

Vedtak: Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) gis tilskudd etter forskriften 

§ 14 for tilskuddsåret 2017.  

 

HLFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16 

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

siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jfr. forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstav a). HLFU får heller ikke bonuspoeng for andelen 

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

medlemmer i organisasjonen, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og 

d). 

 

1.13 Håndverksstedet for barn og unge 

 

Vedtak: Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) får uttrappingstilskudd etter 

forskriften § 19 for tilskuddsåret 2017.  

 

Etter forskriften § 20 skal tilskuddet settes til halvparten av organisasjonens 

tilskudd foregående år. HFBU fikk i 2016 tilskudd på kr. 221 347. Halvparten av 

dette utgjør kr. 110 674. Utvalget gjør oppmerksom på at uttrappingstilskudd 

kan gis for inntil tre år innenfor en periode på maksimalt syv år, se forskriften 

§ 20. 

 

1.14 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling 

 

Vedtak: Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon (ImF UNG) gis tilskudd 

etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. ImF UNG får bonuspoeng for 

kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende medlemmer 

og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), b), c) og d).  

 

 ImF UNG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.15 Junior- og barneorganisasjonen JUBA 

 

Vedtak: Junior- og barneorganisasjonen Juba (Juba) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2017. 

 



 

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

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). Juba får 

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

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

 

1.16 Kristen Idrettskontakt 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Utvalget ber sekretariatet om å innhente ytterligere 

informasjon om organisasjonen. 

 

1.17 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte 

 

Vedtak: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2017. 

 

LNTs tilskudd settes skjønnsmessig, se forskriften §§ 14 andre ledd og 16 sjette 

ledd. For tilskuddsåret 2017 setter utvalget tilskuddet skjønnsmessig til det 

organisasjonen ville fått utmålt dersom den skulle fått tilskudd basert på 

variabelt tilskudd etter forskriften §§ 15 og 16 første, andre og tredje ledd. 

 

1.18 MakeMusic 

 

Vedtak: MakeMusic (MM) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

MM får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

MM tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.19 Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund 

 

Vedtak: Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) gis tilskudd etter forskriften 

§ 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

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

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d).  MBU får 

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

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

 

MBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.20 Misjonskirken UNG 

 

Vedtak: Misjonskirken UNG (UNG) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2017. 



 

 

UNG får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.21 Norges Handikapforbunds Ungdom 

 

Vedtak: Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) gis tilskudd etter forskriften § 14 

for tilskuddsåret 2017. 

 

NHFU får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

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

og d). NHFU får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse siden det ikke er minst 40 

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

 

NHFU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.22 Norges Røde Kors 

 

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

2017. 

 

NRX får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det er minimum 40 % av 

hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstave a). NRX får 

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

50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 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, se forskriften 

§ 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

NRX tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

1.23 Norsk Cøliakiforenings Ungdom 

 

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

tilskuddsåret 2017. 

 

NCFU får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.24 Norsk Luthersk Misjonssamband Ung 

 

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

§ 13 for tilskuddsåret 2017. 

 



 

NLM Ung får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). NLM Ung får ikke bonuspoeng 

for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er 

minimum 40 % av hvert kjønn og mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). 

 

1.25 Norsk Målungdom 

 

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

2017. 

 

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

teljande medlemar og sjølvstende, sjå forskrifta § 16 tredje ledd bokstavane a), 

b), c) og d).  

 

NMU-må har sendt inn årsrekneskapet for 2015. Her er tilskotet frå 

Fordelingsutvalet spesifisert, men det bokførte beløpet stemmer ikkje med den 

samla tildelinga for 2015, fordi den tredje utbetalinga av tilskotet frå utvalet 

ikkje er inkludert i dette beløpet. Utvalet ber difor om at organisasjonen innan 1. 

april 2017 sender inn ei skriftleg stadfesting frå revisor om at den tredje 

utbetalinga av tilskotet på kr. 5 766,- er motteke og bokført. Utvalet ber vidare 

om at organisasjonen rettar opp i dette frå og med søknaden for neste år. 

 

1.26 Psoriasis- og eksemforbundet UNG 

 

Vedtak: Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung) gis tilskudd etter forskriften § 14 

for tilskuddsåret 2017. 

 

PEF-ung får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). PEF-ung får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). 

 

1.27 Re:Act 

 

Vedtak: Re:act gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

Re:act får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende 

medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) 

og d). Re:act får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). 

 

Re:act tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 



 

1.28 Ung Kirkesang 

 

Vedtak: Ung Kirkesang (UKS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

UKS får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd 

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

 

1.29 Xercize Zport 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Utvalget ber sekretariatet om å innhente mer 

dokumentasjon om organisasjonen. 

 

Sak 2 – Gjennomgang av møtet med organisasjonene i forbindelse med endringer i 

forskriften 

Sekretariatet orienterte om et åpent møte om forskriften som ble arrangert 9. februar. 

 

Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 3 – Videre arbeid med oppdrag fra departementet 

Sekretariatet orienterte om arbeidet med oppdraget fra departementet. 

 

Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 4 – Forberedelse til tertialmøte med departementet 

Utvalget gjennomgikk dagsorden til tertialmøte med departementet 16. februar. 

 

Sak 5 – Møtedatoer for første halvår 2017 

 

Vedtak: Neste møte i FUV blir mandag 27. februar kl. 12.00. 

 

Sak 5 - Eventuelt  

 Sekretariatet og leder orienterte om en e-post med spørsmål fra en journalist i Dagbladet 

som nå skriver en bok om bl.a. SOS Rasisme-saken. 

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum (sign.)   

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 



 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2016: 

3. møte mandag 27.02.17 kl. 12.00 – 16.00. møterom EKKO (4. etg) 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste halvårsmøte med BLD avholdes torsdag 16.2.2017 kl. 14.00. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


