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DET KONGELIGE
BARNE- OG FAMILlEDEPARTEMENT

Norges Unge Katolikker 
Akersveien 14 
0177 Oslo 


Deres ref					Vår ref 					Dato
98/05554 K BIL 				28.01.99

 

KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. GRUNNSTØTTE TIL NASJONALT ARBEID OG INTERNASJONALT ARBEID 1999 

Vi viser til klage fra Norges Unge Katolikker av 4. november 1998. Klagen ble oversendt Barne- og familiedepartementet ved Fordelingsutvalgets ekspedisjon av 26. november 1998. 

Søknadsfristen for grunnstotte til nasjonalt og internasjonalt arbeid 1999 var 1. september 1998. Søknaden fra Norges Unge Katolikker (NUK) ble sendt 2. oktober 1998. Om kvelden 1. oktober fant ledelsen i organisasjonen ut at søknaden for 1999 ikke var sendt men at søknadspapirene var blitt lagt i arkivet. Med søknaden fulgte derfor et brev som forklarer situasjonen og hvor det bes om dispensasjon fra søknadsfristen. Fordelingsutvalget orienterte i brev av 13. oktober 1998 organisasjonen om at søknaden var avstått fordi den var sendt inn etter søknadsfristen. I klagen av 4. oktober utdyper NUK de spesielle årsakene til at søknaden ikke ble sendt inn innen fristen. 

Fordelingsutvalget tok saken opp til fornyet behandling. I brev av 26. november 1998 til Barne- og familiedepartementet med kopi til NUK går det fram at Fordelingsutvalget opprettholder sitt tidligere vedtak. Utvalget har forståelse for at NUK sin situasjon vil være vanskelig liten grunntilskudd, men kan ikke omgå regelverket for tilskuddsordningen. Fordelingsutvalget kan ikke se at det er kommet inn opplysninger eller anførsler som gir grunnlag for å omgjøre utvalgets tidligere vedtak. 

Utvalget viser til tidligere avgjørelser i liknende saker og at det er en streng praksis med å håndheve tidsfristen for når søknadene må være innkommet til forvaltningen. 


Departementet avgjør klagen slik: 

Fordelingsutvalget lyser årlig ut tilskudd til grunnstøtte og prosjekter til barne- og ungdomsorganisasjonene. Søknadsfristene for de ulike tilskuddsordningene kommer tydelig fram i landsdekkende kunngjøring, i brev og i forskriften av 1. juli 1997 § 34. Resten 1997 ble det arrangert et seminar om tilskuddsordningene og det nye regelverket. Videre ble det i august 1998 arrangert et informasjonsmøte om tilskuddsordningen og uttrykkelig gjort oppmerksom på søknadsfristen for grunnstøtte 1. september. Departementet kan ikke se at det skulle være grunn til dårlig kjennskap til søknadsfristene. 

I sitt forslag til nytt regelverk uttalte Stensrudutvalget om for sent innkomne søknader: «Nåværende absolutte bestemmelse om at for sent innkommet søknad skal avvises, er myket opp til at søknaden kan avvises. Det skal likevel ikke være kurant å innsende søknaden for sent.» I St meld nr 32 (1996 -97) side 38 bemerker departementet: «Departementet er enig i utvalgets forslag om at for sent innkomne søknader kan avvises. Av hensyn til tilskuddsprosedyren er den absolutte hovedregel at for sent innkomne søknader skal avvises. For sent innkommet søknad kan imidlertid unntaksvis godtas dersom den innkommer noen dager etter søknadsfristen og organisasjonen har en m eget god grunn for fristoversittelsen.»  

Departementet mener at det i foreliggende tilfelle, der flere parter samtidig søker om tildeling fra samme midler, er av vesentlig betydning at det settes en tidsfrist for når opplysningene kan være innkommet til forvaltningen. Tidligere praksis i tilsvarende saker må også legges vekt på, og det er kun unntaksvis at for sent innkomne søknader har blitt behandlet. I praksis må det kunne påvises objektive, unnskyldelige forhold som( er utenfor organisasjonens kontroll, for at en for sent innkommet søknad utover noen få dager etter søknadsfristen skal kunne behandles. 

NUK redegjør i sin klage for en rekke uheldige omstendigheter som har ledet fram til at det ikke ble sendt fin søknad innen fristen for tilskuddsåret 1999. Departementet mener at disse svært uheldige forholdene må være organisasjonens ansvar og har vært innenfor organisasjonens kontroll. I dette tilfellet kan vi derfor ikke se at det foreligger objektive, uskyldelige forhold utenfor organisasjonens kontroll. 

På denne bakgrunn stadfester departementet Fordelingsutvalgets vedtak i brev av 26. november 1998. Klagen tas ikke til følge. 


Med hilsen 
Haktor Helland                                                                 



Kopi: Fordelingsutvalget v/sekretariatet i SUAK 

