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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2017 – klage – Sagene Kultur og Aktivitet Senter (SKAS)
Søknaden om tilskudd til SKAS ble avslått på grunn av at utvalget ikke mente at SKAS var en
landsdekkende organisasjon. Vedtaket ble formidlet til organisasjonen i e-post datert 19. mai i
år.
I vedtaket skriver utvalget at:
"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)."
Organisasjonen klaget på vedtaket i e-post datert 9. juni i år. Klagen er således rettidig
innsendt.
I klagen skriver SKAS at:
«Som det forkommer i vedtaket om søknaden til nasjonal grunnstøtte med
søknadsnummer 5868, er vi ikke enige at vi ikke er en landsomfattende organisasjon.
Der imot vi er en landsdekkende organisasjon med to lokallag en i Oslo og en i
Trøndelag. Det var i fjor da vi hadde tenkt å utvide organisasjonens arbeidet etter at vi
fikk se interesse hos blant annet innbyggere i Namsos med somalisk bakgrunn.
Vider er vi enige at dette ikke fremkommer tydelig i våre vedtekter. Når det gjelder
arbeidsplan har lokallaget sin egen arbeidsplan. Vi er ganske ny organisasjon med lite
erfaring på byråkratiet det er derfor vi ikke har fått med oss at dette måtte komme frem
tydelig i vedtektene. Vi har nå innkalt til et ekstra ordinært årsmøte hvor tema er å gjøre
de nødvendige endringene i vedtektene våre slik at dette gjenspeiler vårt arbeid.
Slik det fremkommer i vår årsmelding er vi en ganske aktiv organisasjon som gjør en
god jobb. For at vi kan fortsatte denne jobben er vi avhengig av å få støtte. Vi sendt
søknad før ca. 7 måneder siden og har i mens fortsatt vårt arbeid med håp å få støtte.
Det er ikke tvil om at vi er en landsomfattende organisasjon med to lokallag, men
problemet var at vi trodde at det var nok å vise medlemmer fra begge lagene og
årsmelding. Som jeg nevnt ovenfor skal de nødvendige endringene komme på plass og
håper at vi kan få støtte slik at vi kan fortsatte jobben vi har for våre medlemmer fra
Oslo og Trøndelag.»
Vedtak:

Fordelingsutvalget har vurdert klagen fra Sagene Kultur og Aktivitet Senter
(SKAS), 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 § 17 andre ledd heter det at "For å motta tilskudd må en
organisasjon ved 31. desember i grunnlagsåret ha...". Fordelingsutvalget mener
at SKAS ikke var en landsomfattende organisasjon per 31. desember 2016, og at
de dokumentene som foreligger fra SKAS, som vedtekter, årsmelding for 2016
og arbeidsplan for 2017 klart viser dette. Utvalget merker seg at SKAS skal ha
innkalt til ekstraordinært årsmøte for å endre vedtektene, men mener at dette
ikke vil ha betydning for organisasjonens status i grunnlagsåret 2016. Utvalget

mener at SKAS i 2016 var en organisasjon knyttet til bydelen Sagene i Oslo, og
ikke en landsomfattende organisasjon i tråd med forskriften §§ 5 og 17.
Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2017 – kontroll
2.1 bandOrg (BO)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.2 Diabetesforbundet

Vedtak:

Diabetesforbundets beregningsgrunnlag reduseres med 92 tellende medlemmer,
tilsvarende 276 grunnpoeng, og ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng.
Organisasjonen får 10 % bonuspoeng i 2017, og til sammen utgjør derfor
endringen en reduksjon på 358,6 poeng. Diabetesforbundets tilskudd vil bli
justert i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.

2.3 Europeisk Ungdom (EU)
Vedtak:

EUs beregningsgrunnlag reduseres med 43 deltakerdager, tilsvarende 344
grunnpoeng. Organisasjonen får 110 % bonuspoeng i 2017, og
beregningsgrunnlaget reduseres dermed til sammen med 722,4 poeng. EUs
tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.

2.4 Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.5 Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling (IMF UNG)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes, men IMF UNG tas ut i ny kontroll av
lokallagene i tilskuddsåret 2019.

2.6 MakeMusic (MM)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.7 Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.8 Norges Bygdeungdomslag (NBU)
Vedtak:

NBUs beregningsgrunnlag nedjusteres med 24 deltakerdager på kurs, tilsvarende
192 grunnpoeng. NBU får i 2017 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen
utgjør endringen derfor en reduksjon på 403,2 poeng. Tilskuddet justeres i
forbindelse med 2. fordeling 2017.

2.9 Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU)
Vedtak:

NHFUs beregningsgrunnlag reduseres med én deltakerdag, tilsvarende 8
grunnpoeng. NHFU har i 2017 et tillegg på 100 % bonuspoeng. Til sammen
utgjør endringen derfor en reduksjon på 16 poeng. Organisasjonens tilskudd
justeres i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.

2.10 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.11 Norges Røde Kors
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

2.12 Norsk Proteinintoleranse Forening (NPIF)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.13 Norsk Tourette Forening (NTF)
Vedtak:

NTLs beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50
grunnpoeng, og to deltakerdager på kurs, tilsvarende 16 grunnpoeng.
Organisasjonen får 10 % bonuspoeng i 2017, og til sammen utgjør endringen
derfor en reduksjon på 72,6 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i
forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom liknende avvik avdekkes i
fremtidige kontroller.

2.14 Ny Generasjon (NyG)
Vedtak:

NyGs beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50
grunnpoeng. NyG har i 2017 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
endringen derfor en reduksjon på 105 poeng. Organisasjonens tilskudd blir
justert i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.

2.15 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.16 Re:Act
Vedtak:

Re:Acts beregningsgrunnlag oppjusteres med 8 deltakerdager, tilsvarende 64
grunnpoeng. Re:Act får i 2017 et tillegg på 100 % bonuspoeng. Til sammen
utgjør endringen derfor en oppjustering på 128 poeng. Organisasjonens tilskudd
blir justert i forbindelse med 2. fordeling 2017.

2.17 Skeiv Ungdom (SKU)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

2.18 Spire
Vedtak:

Spires beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50
grunnpoeng. Organisasjonen får ikke bonuspoeng i 2017, og til sammen utgjør
endringen derfor en reduksjon på 50 poeng. Organisasjonen fikk
etableringstilskudd i 2017. Etter utvalgets vurdering tilsier ikke resultatet av
kontrollen noen nedsettelse av tilskuddet. Utvalget vil imidlertid vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.

2.19 Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening (SABU)
Vedtak:

SABUs beregningsgrunnlag oppjusteres med 2 tellende medlemmer, tilsvarende
10 grunnpoeng, og reduseres med 11 deltakerdager på kurs, tilsvarende 44
grunnpoeng. Organisasjonen får 110 % bonuspoeng i 2017, og til sammen utgjør
endringen derfor en reduksjon på 71,4 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli
justert i forbindelse med 2. fordeling 2017. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.

Sak 3 – Internasjonal grunnstøtte 2017 – kontroll
3.1 Europeisk Ungdom (EU)
Vedtak:

EUs beregningsgrunnlag oppjusteres med til sammen 2 A-deltakere. Tilskuddet
justeres i forbindelse med utbetalingen i 2017.

3.2 Hekta – trosopplæring for ungdom (HEKTA)
Vedtak:

HEKTAs beregningsgrunnlag nedjusteres med 5 A-deltakere. Dermed har
HEKTA ingen godkjente deltakere på sin aktivitet, og søknaden må avslås.

HEKTA vil bli tatt ut til ny kontroll av beregningsgrunnlaget neste gang
organisasjoner søker om internasjonal grunnstøtte. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.
3.3 Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.4 Natur og Ungdom (N&U)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.5 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M)
Vedtak:

N KFUK-Ms beregningsgrunnlag reduseres med 13 B-deltakere, tilsvarende 39
poeng. Tilskuddet justeres i forbindelse med 1. utbetaling i 2017. Utvalget vil
vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom liknende avvik
avdekkes ved senere kontroller.
N KFUK-M tas ut i ny kontroll for tilskuddsåret 2018.

3.6 Norsk Tourette Forening (NTF)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

Sak 4 – Orienteringer
4.1 Internasjonal grunnstøtte 2017 – 1. fordeling
Sekretariatet orienterte om utmålingen av tilskudd ved 1. fordeling 2017.
Vedtak:

T.T.E.

Sak 5 – Forberedelse til halvårsmøte med BLD
Utvalget gjennomgikk dagsorden til møtet med BLD og diskuterte sakene.
Vedtak:

T.T.E.

Sak 6 - Eventuelt
 Sekretariatet orienterte om at utvalgsmedlemmene meldes inn i DFØs ordning for
elektroniske reiseregninger og godkjenningsskjemaer.
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Møteplan for Fordelingsutvalget 2017:
*. møte fredag **.**.** kl. **.**-**.**, møterom * (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).

