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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2017 – klager 

 

1.1 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF) 

Søknaden om nasjonal grunnstøtte til Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF) 

ble avslått fordi organisasjonen ikke hadde et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. 

Vedtaket ble formidlet til organisasjonen i e-post datert 7. april i år. 

 

I vedtaket skriver utvalget at: 

 

"Søknaden om nasjonal grunnstøtte til Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge 

(DVFF) for tilskuddsåret 2017 avslås fordi organisasjonen ikke har et eget styre for 

barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen, se forskriften § 13 første ledd bokstav e). 

 

I tilskuddsbrevene for tilskuddsårene 2014, 2015 og 2016 ble det påpekt at det ikke 

fremkom om organisasjonen hadde et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. I 

tilskuddsbrevet for 2016 skrev utvalget at: 

 

«Utvalget merker seg at det heller ikke i DVFFs årsrapport for 2014 

fremkommer om organisasjonen har et styre for barne- og ungdomsarbeidet. 

Organisasjonen fikk også merknad om dette i tilskuddsbrevet for 2014 og 2015. 

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, jfr. 

forskriftens § 30 femte ledd.» Da det heller ikke i årsmeldingen for 

grunnlagsåret 2015 fremkommer opplysninger om styret for barne- og 

ungdomsarbeidet, kan ikke utvalget vite om kravet i § 13 første ledd bokstav e) 

er oppfylt, og søknaden må derfor avslås." 



 

 

 

DVFF klaget på vedtaket i e-post datert 10. april 2017. Klagen er således rettidig innsendt. 

 

I klagen skriver DVFF blant annet at: 

 

"Viser til FVUs brev, ref. 5461 av dato 07.04.17 som vedtok avslag på vår søknad om 

tilskudd. I tilskuddsbrevet for tilskuddsåret 2016 påpekte utvalget at «Da det heller ikke 

i årsmeldingen for grunnlagsåret 2015 fremkommer opplysninger om styret for barne- 

og ungdomsarbeidet, kan ikke utvalget vite om kravet i § 13 første ledd bokstav e) er 

oppfylt, og søknaden må derfor avslås». 

 

I DVFF’s årsmelding 2015 har vi nevnt bl. a.  

 

2: Vietnamhusets støttegruppe: Kvinner: 4, Menn: 1  

3: Vietnamhusets Barn og Ungdomsgruppe: Kvinner: 4, Menn: 1 

4: Musikkgruppen Phuong Ca: Kvinner: 5, Menn: 1 

 

Vi har forstått at det er ikke krav å sende inn årsrapport men kun har de liggende ved 

kontroll. Derfor opplyste vi i årsmelding om styrene bl. a. styret for barne- 

ungdomsarbeid som ovenfor.  

 

Vi vil tillate oss herved å redegjøre som følgende: 

 

- Utvalg/styre (2) bestående av foreldre og aktivitetslederne per dags dato har 

overordnet ansvar for organiseringen av bla. morsmålundervisning. Dette utvalget/styret 

har også hovedansvaret for å arrangere den årlige barnas fest. 

 

- Utvalg/Styre (3) bestående av barn og ungdommer som kunne selv styre deres 

aktiviteter bl. danser, musikk, tur, temamøte... som bidrar for årlig arrangementer bl. 

Tets og månetakkefesten. 

 

- Utvalg/styre (4) bestående av mange medlemmer under 26 som har interesse innenfor 

tradisjonsmusikk. 

 

Dermed mener vi ovennevnte opplysninger om styret for barne- og ungdomsarbeid i 

årsmelding 2015 er oppfylt." 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget har vurdert klagen fra Det Vietnamesiske 

Flyktningeforbundet i Norge (DVFF), men finner at klagen ikke inneholder 

informasjon som gir grunn for utvalget til å endre sitt vedtak. Fordelingsutvalget 

opprettholder dermed sitt vedtak, og sender klagen videre til Barne- og 

likestillingsdepartementet (BLD) for videre behandling. 

 

I forskriften § 13 første ledd bokstav e) heter det at "For å kunne motta 

basistilskudd, må organisasjonen ha: e) eget styre for barne- og 

ungdomsarbeidet. (...)". Dette styret skal ha ansvaret for barne- og 



 

 

ungdomsarbeidet i hele organisasjonen, ikke bare i enkelte lokallag, og sørge for 

at tilskuddet fra Fordelingsutvalget blant annet går til aktiviteter som gavner alle 

medlemmene under 26 år i organisasjonen. De skal også følge opp at barn og 

unge kan fremme sine synspunkter og øve innflytelse over arbeidet i 

organisasjonen, se forskriften § 2 første ledd bokstav d). Det er således ikke 

tilstrekkelig at de har egne lokallag som har barne- og ungdomsarbeid som 

hovedfokus. Styret skal også sikre at barn og unge i de andre lokallagene blir 

fulgt opp. I DVFF er 77,79 % av medlemmene over 25 år, og det er således 

viktig at de unges interesser og aktiviteter ivaretas når det gis støtte fra 

Fordelingsutvalget. Det stilles ingen krav til at styret må velges på et landsmøte, 

og styret kan således nedsettes av sentralstyret i organisasjonen.  

 

Siden DVFF gjennom klagen ikke har dokumentert at det finnes et eget styre for 

barne- og ungdomsarbeidet i hele organisasjonen, oppfylles ikke kravet i 

forskriften § 13 første ledd bokstav e), og søknaden må således avslås. 

 

1.2 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) 

Søknaden om tilskudd til VBUF ble avvist på grunn av manglende dokumentasjon. Vedtaket 

ble formidlet til organisasjonen i e-post datert 7. april i år.  

 

I vedtaket skriver utvalget at: 

 

"Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra Vietnamesisk barne- og ungdomsforening 

(VBUF) for tilskuddsåret 2017 avvises fordi det ikke er sendt inn sist vedtatte 

årsmelding og oppdaterte vedtekter for organisasjonen, se forskriften § 30 andre ledd 

bokstavene a) og b), og at revisors særattestasjon ikke er signert, se forskriften § 31 

fjerde ledd. 

 

VBUF har sendt inn landsmøteprotokoll for 2016. Der går det frem at det finnes en 

årsmelding for 2015. Det fremgår også at vedtektene ble endret på landsmøtet. Verken 

årsmeldingen eller vedtektene er sendt inn til utvalget. Dette er i strid med forskriften 

§ 30 andre ledd bokstavene a) og b). Imidlertid fremgår det av landsmøteprotokollen 

hvilken vedtektsendring som ble gjort, og utvalget velger derfor ikke å legge de 

manglende vedtektene til grunn for avvisningen. Imidlertid er det heller ikke sendt inn 

korrekt utfylt særattestasjon for revisor." 

 

Organisasjonen klaget på vedtaket i e-post datert 21. april i år. Klagen er således rettidig 

innsendt. 

 

I klagen skriver VBUF blant annet at: 

 

"Vi viser til saksnummeret 5795, og sender herved de dokumentene dere etterlyser; 

årsmelding 2015, vedtektene og signert særattestasjon for tilskuddsåret 2017. Vi ser at 

vi ved en feil sendte inn en eldre versjon av det sistnevnte. (…)" 

 



 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget har behandlet klagen på avvisningsvedtaket fra Vietnamesisk 

barne- og ungdomsforening, og tar den til følge. Søknaden vil bli 

realitetsbehandlet. 

 

Sak 2 - Nasjonal grunnstøtte 2017 – tilskuddsberettigelse 

 

2.1 Aktivitetsklubben (AK) 

 

Vedtak: Aktivitetsklubben (AK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2017. 

 

AK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

Utvalget vil bemerke at det i AKs vedtekter, § 1, heter at "Aktivitetsklubben 

(AK) er en frivillig og uavhengig forening for barn opp til 13 år." I en 

telefonsamtale med Edgar Kvitberg får utvalgets sekretariat opplyst om at dette 

betyr at aktiviteten i organisasjonen skal være for medlemmene opp til og med 

fylte 13 år, men at ledere og andre over 13 år også kan være medlemmer i 

organisasjonen med fulle rettigheter. Fordelingsutvalget mener at ordlyden i 

paragraf 1 dermed kan misforstås og anbefaler AK endre sine vedtekter slik at de 

blir tydeligere på hvem som kan være medlemmer og ha rettigheter i 

organisasjonen. 

 

2.2 Sagene Kultur og Aktivitet Senter (SKAS) 

Sagene Kultur og Aktivitet Senter var opprinnelig en lokal forening i bydelen Sagene i Oslo, 

men tilknyttet seg i 2016 en forening i Namsos som lokallag i organisasjonen. De søker derfor 

om tilskudd som en landsomfattende organisasjon. 

 

Vedtak: Søknaden om etableringstilskudd til Sagene Kultur og Aktivitet Senter (SKAS) 

avslås fordi organisasjonen ikke er en landsomfattende organisasjon etter 

forskriften §§ 5 bokstav b) og 17 andre ledd bokstavene c) og g).  

 

I forskriften § 5 bokstav b) heter det at: 

 

«I denne forskriften menes med 

b) organisasjon: frivillig, landsomfattende organisasjon som går inn 

under forskriften, når ikke annet fremgår av sammenhengen 

 

I forskriften § 17 andre ledd bokstavene c) og g) heter det at: 

 

«For å motta etableringstilskudd må en organisasjon ved 31. desember i 

grunnlagsåret ha: 

 

 c) landsmøte og eget styre,  

g) minst to tellende lokallag i ulike fylker, jf. § 9» 

  



 

 

  Fordelingsutvalget har vurdert dokumentene som er sendt inn av SKAS. 

Organisasjonen har blant annet sendt inn vedtekter, årsmelding for 2016 og 

arbeidsplan for 2017 for Sagene Kultur og Aktivitet Senter. I tillegg er det blant 

annet levert inn årsrapporter for to lokallag, SKAS Sagene og SKAS Trøndelag. 

 

I SKAS vedtekter, §§ 1 og 2, heter det at:  

 

«§ 1 Virksomhetsidé 

Sagene Kultur og Aktivitet Senter karakteriseres som en frivillig 

organisasjon for barn, ungdom og familier i bydel Sagene. 

 

§ 2 formål 

SKAS er en frivillig organisasjon som jobber generelt for barn, 

ungdommer og familier med innvandrer bakgrunn i bydel Sagene (…)»  

 

Ut i fra vedtektene fremgår det således ikke at SKAS er en landsomfattende 

organisasjon, kun en lokal forening i Oslo. 

 

  I vedtektene § 4 heter det at: 

 

«§ 4 Organisasjon 

SKAS’s organisasjon består av: 

Årsmøtet 

Styret 

Medlemmene 

Faste nettverksgrupper» 

 

Det er således ingen henvisninger til lokallag i vedtektene. Utvalget kan derfor 

heller ikke se at medlemmene i lokallaget i Trøndelag har demokratiske 

rettigheter i SKAS. 

 

I årsmeldingen for 2016 heter det at: 

 

 «Sagene Kultur og Aktivitet Senter (SKAS) karakteriseres som frivillig 

organisasjon og er aktiv i bydel Sagene».  

 

Det er ingen omtale av lokallaget i Trøndelag i årsmeldingen. Det er heller ingen 

omtale av lokallaget i arbeidsplanen for 2017. 

 

Utvalget stiller derfor spørsmål ved om SKAS kan sies å være en 

landsomfattende organisasjon med et landsmøte og eget styre som også gjelder 

for lokallaget i Trøndelag. Utvalget mener at SKAS ikke har den nødvendige 

overbygningen som gjør at de kan regnes som landsomfattende etter forskriften 

§§ 5 og 17. 

 

Utvalget merker seg at SKAS hadde årsmøte 20. februar i år, men ikke gjorde 

endringer i vedtektene der. Dersom SKAS er en organisasjon med aktivitet i 

flere deler av landet enn i Sagene bydel i Oslo, burde vedtektene blitt endret slik 

at dette gikk klart frem.  

 



 

 

Slik Fordelingsutvalget ser det har SKAS derfor ikke to tellende lokallag i to 

fylker, eller landsmøte og eget styre for hele organisasjonen, og er dermed ikke 

tilskuddsberettiget etter forskriften §§ 5 bokstav b) og 17 andre ledd bokstavene 

c) og g). 

 

2.3 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) 

 

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

§ 14 for tilskuddsåret 2017. 

 

VBUF får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, 

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

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

 

VBUF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

Sak 3 – Internasjonal grunnstøtte 2017 – tilskuddsberettigelse 

 

3.1 4H Norge (N4H)    

 

Vedtak: N4H godkjennes med 739 A-deltakere og 29 B-deltakere. 

 

3.2 ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) 

 

Vedtak: ACTA godkjennes med 23 B-deltakere.  

 

3.3 AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS) 

 

Vedtak: AFS godkjennes med 29 A-deltakere og 6 B-deltakere.  

 

3.4 Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) 

 

Vedtak: AUF godkjennes med 13 A-deltakere og 3 B-deltakere. 

 

AUF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.5 CISV Norge Internasjonale Barneleire (CISV) 

 

Vedtak: CISV godkjennes med 129 A-deltakere og 100 B-deltakere. 

 

3.6 De unges orkesterforbund (UNOF) 

 

Vedtak: UNOF godkjennes med 261 A-deltakere og 39 B-deltakere. 

 

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

 

Vedtak: NMS-U godkjennes med 5 A-deltakere og 16 B-deltakere. 



 

 

 

3.8 Europeisk Ungdom (EU) 

 

Vedtak: EU godkjennes med 61 A-deltakere.  

 

EU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.9 Grønn Ungdom (GU) 

 

Vedtak: Søknaden om internasjonal grunnstøtte til Grønn Ungdom avslås fordi 

organisasjonen har for få tellende medlemmer, og dermed ikke er støtteberettiget 

i henhold til forskriften § 21. 

 

Grønn Ungdom opplyser i søknaden om at de har 665 tellende medlemmer i 

grunnlagsåret 2015. I henhold til forskriften § 21 kan Fordelingsutvalget gi 

grunnstøtte til internasjonalt arbeid til organisasjoner som oppfyller de generelle 

inngangskravene under §§ 13 og 14. Etter § 13 må organisasjoner ha minimum 

700 tellende medlemmer, og GU har dermed for få tellende medlemmer til å 

kunne få støtte etter denne paragrafen. For å få støtte etter § 14 må man ha et 

begrenset rekrutteringsgrunnlag. GU er en partipolitisk ungdomsorganisasjon for 

personer mellom 12 og 26 år, men hvor personer over 26 år også kan bli 

støttemedlemmer. GU har dermed hele Norges befolkning som potensielle 

medlemmer, og kan dermed ikke sies å ha et begrenset rekrutteringsgrunnlag. 

Organisasjonen er således heller ikke støtteberettiget etter denne paragrafen. 

 

3.10 HEKTA – trosopplæring for ungdom (HEKTA) 

 

Vedtak: HEKTA godkjennes med 5 A-deltakere.  

 

HEKTA tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.11 Humanistisk Ungdom (HU) 

 

Vedtak: HU godkjennes med 6 A-deltakere.  

 

3.12 Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F) 

 

Vedtak: Hyperion godkjennes med 15 A-deltakere.  

 

Hyperion tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.13 Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) 

 

Vedtak: KrFU godkjennes med 7 A-deltakere. 

 

 



 

 

3.14 Kristen Idrettskontakt (KRIK) 

 

Vedtak: KRIK godkjennes med 18 B-deltakere. 

 

3.15 Miljøagentene (MA) 

 

Vedtak: Miljøagentene (MA) godkjennes med 9 A-deltakere. 

 

MA tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.16 Misjonsforbundet UNG (UNG) 

 

Vedtak: Misjonsforbundet UNG godkjennes med 5 A-deltakere og 12 B-deltakere. 

 

3.17 Natur og Ungdom (NU)                                                       

 

Vedtak: N&U godkjennes med 107 A-deltakere.  

 

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

 

3.18 Norges Bygdeungdomslag (NBU) 

 

Vedtak: NBU godkjennes med 5 A-deltakere.  

 

3.19 Norges Døveforbund (NDF) 

 

Vedtak: NDF Døve godkjennes med 13 A-deltakere og 4 B-deltakere.  

 

3.20 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M) 

 

Vedtak:  N KFUK-M godkjennes med 30 A-deltakere og 79 B-deltakere.  

 

N KFUK-M tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.21 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-Sp) 

 

Vedtak:  KM-Sp godkjennes med 8 A-deltakere og 256 B-deltakere.  

 

3.22 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 

 

Vedtak: NKSS godkjennes med 6 A-deltakere og 11 B-deltakere. 

 

3.23 Norges Speiderforbund (NSF) 

 

Vedtak: NSF godkjennes med 17 A-deltakere og 598 B-deltakere. 

  



 

 

3.24 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

Vedtak: NUK godkjennes med 89 A-deltakere.  

 

3.25 Norges Unge Venstre (NUV) 

 

Vedtak: NUV godkjennes med 37 A-deltakere og 13 B-deltakere. 

 

NUV tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.26 Norsk Folkehjelp (NF) 

 

Vedtak: NF godkjennes med 2 B-deltakere.  

 

3.27 Norsk Tourette Forening (NTF) 

 

Vedtak: NTF godkjennes med 3 A-deltakere.  

 

NTF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.28 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund (NBUF) 

 

Vedtak: Ung Baptist godkjennes med 9 A-deltakere og 29 B-deltakere.  

 

3.29 Ny Generasjon (NyG) 

 

Vedtak: NyG godkjennes med 2 A-deltakere.  

 

NyG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.30 Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg (PBU) 

 

Vedtak: PBU godkjennes med 12 B-deltakere. 

 

PBU tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

3.31 Ung i kor (UIK) 

 

Vedtak: UIK godkjennes med 41 A-deltakere. 

 

3.32 Ungdommens Sjakkforbund (USF) 

 

Vedtak: USF godkjennes med 54 A-deltakere og 1 B-deltaker. 

 

 

 



 

 

Sak 5 - Eventuelt  

 

 Sekretariatet orienterte kort om departementets oppfølging av oppdraget utvalget og 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) svarte på i mars i år. 

 Sekretariatet orienterte om at årets opplæringsseminar blir gjennomført 14. juni. 

 Neste møte i utvalget blir 16. juni kl. 09.00 – 14.00. 

 

 

Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum (sign.)   

seniorrådgiver   

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2017: 

7. møte fredag 16.06.17 kl. 09.00-14.00, møterom 5 (7. etg) 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste halvårsmøte med BLD avholdes ***dag **.**2017 kl. **.00. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


