2.6 Omgjøring av vedtak om tildeling av støtte for året 1996 
Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c gir adgang til å omgjøre forvaltningsvedtak som lider av slike feil at de er å anse som ugyldige. 

Hvor utvalget i kontrollrunden har påpekt feil og mangler ved den underliggende dokumentasjon knytter dette seg i all hovedsak til vesentlige mangler ved det faktum som har hatt betydning for vedtakets innhold. Alternativt er det foretatt en feil rettsanvendelse. I begge tilfelle foreligger det en innholdsmangel, som normalt vil føre til at vedtaket blir ugyldig. Når det som her vil skje en omgjøring til skade for den vedtaket gjelder, må det ved vurderingen foretas en bredere interesseavveining hvor det tas hensyn til omstendigheter som partenes forhold, tiden som har gått fra tildelingen, feilens art og størrelse, samt det offentliges interesse i å statuere ugyldighet. Det er imidlertid en klar tendens i rettspraksis til at innholdsmangler fører til ugyldighet også etter at det er foretatt en videre interesseavveining, jf Eckhoff Forvaltningsrett 1994 s. 602. 

Hvor det er påpekt innholdsmangler, har utvalget for samtlige organisasjoner kommet til at det foreligger delvis ugyldig vedtak. De påpekte feil og mangler er nærmere forklart i tilknytning til den enkelte organisasjon. Forut for de endringsvedtak som er truffet er forøvrig samtlige organisasjoner blitt oversendt denne rapportens faktadel. Den dokumentasjon som er innsendt og de kommentarer som er gitt etter at organisasjonene har gjennomgått faktadelen av rapporten, er vurdert av utvalget ter omgjøringsvedtaket ble truffet. 

Regelverket og muligheten for etterfølgende kontroll må nå være godt kjent for organisasjonene. Da søknaden ble innsendt hadde for øvrig samtlige organisasjoner vært igjennom kontroll av medlemstallene, og i den anledning var det også blitt fettet søkelys mot hvordan tilskuddsordningen fungerer, herunder også på de mangler som var funnet vedrørende dokumentasjon av søknadenes opplysninger om medlemstall. 

Det vises her og så til den omgjøring som ble foretatt etter det daværende utvalgs ekstraordinære medlemskontroll hosten 1995, og som fremgår samlet av det samme utvalgs rapport av 26. oktober 1995 samt den etterfølgende klagebehandling som ble avsluttet av Samferdselsdepartementet høsten 1996. Ved klagebehandlingen kom departementet til at det ved innholdsmangler var grunnlag for omgjøring av vedtakene om tildeling av støtte. I tillegg har utvalget gjennomført ekstraordinær kurskontroll overfor samtlige organisasjoner for tilskuddsåret 1995, hvor flere av organisasjonene fikk omgjort sitt tildelingsvedtak. Ingen av de organisasjonene som klaget på disse siste vedtakene reiste sp0rsmål ved om det i det hele tatt var anledning til å foreta en omgjøring av vedtaket. 

2.7 Kravet om tilbakesøking av tilskuddet 
Kontrollen som nå er gjennomført knytter seg til tilskuddsåret 1996 hvor all støtte er utbetalt. Det er således i dag ikke mulig å justere det tildelte tilskuddet. Utfra fjorårets kontroller og klagebehandling mener utvalget det må kunne foretas motregning i dette årets tilskudd for de organisasjoner som også er tildelt støtte for 1997 dersom vilkårene for tilbakesøking er tilstede. En av organisasjonene har ikke sekt om støtte for i år, og overfor denne organisasjonen vil det i stedet eventuelt måtte fremmes et eget krav om tilbakebetaling. Det vil også være tilfelle for de organisasjoner hvor tilbakebetalingskravet overstiger den ikke utbetalte støtte for 1997. 

Spørsmålet om tilbakesøking må bli å avgjøre etter de ulovfestede prinsipper for tilbakesøking (condictio indebiti). For hver enkelt organisasjon må det da foretas en helhets- bedømmelse av om noen av partene kan bebreides, partenes profesjonalitet, om det er tatt forbehold ved utbetalingen, hvor lang tid som gikk for pengene ble krevet tilbake og om tilbakebetaling vil medføre vesentlige vanskeligheter for mottaker. 

Utvalget vil her særlig vise til den situasjon som forelå da søknaden ble innsendt at samtlige organisasjoner da hadde vært igjennom en ekstraordinær medlemskontroll hvor det var blitt fremsatt tilbakebetalingskrav overfor flere, også for en periode flere år tilbake i tid. Det vises også til kunngjøringstekstens opplysninger om kontroll og forbeholdet om utbetalingen i tilskuddsbrevet. Driftstilskuddene er dessuten en svært viktig finanisieringskilde for organisasjonene, og det må kunne forventes at de legger ned betydelig arbeid ved utarbeidelsen av søknaden, herunder innhenting og gjennomgang av grunnlagsmateriale. De feil som utvalget nå har påpekt overfor den enkelte organisasjon knytter seg dessuten i all hovedsak til sider ved regelverket som ikke burde by på særlige problemer, f. eks må det for å kunne føre opplag og utbredelse være innhentet noe grunnlagsmateriale som viser at det enkelte lag opp fyller regelverkets krav. Utvalget har heller ikke ut fra opplysningene i søknadene hatt noen foranledning til å korrigere de gitte opplysningene. 

Det nevnes og så særskilt at organisasjonene allerede ved siste tilskuddsbetaling i 1996 var kjent med at de var trukket ut til kontroll for tilskuddsåret 1996 og med at korrigering av tilskuddet først ville kunne skje i 1997. Så vel tidsaspektet som hensynet til at organisasjonene har innrettet seg etter vedtaket og brukt opp tilskuddet til ordinær drift synes ikke å kunne tillegges særlig vekt. Imidlertid må hver enkelt organisasjon her vurderes konkret, hvor det bl.a. må ses på størrelsen av den for mye utbetale, denne organisasjonens forhold og hvilke virkninger et tilbakebetalingskrav vil få. 

Vedtaket om tildeling av støtte omgjøres ved at NFU blir trukket for 26 lokallag og 17 fylker i beregningsgrunnlaget. Poengene som danner grunnlaget for beregningen av støtte reduseres fra 12 poeng til 6,5 poeng. Organisasjonen ble tildelt støtte i 1996 med kr. 394.565,- Siden organisasjonen har utbredelse i et mindre antall fylker enn hva som kreves for en organisasjon i gruppe 1, skulle NFU ved tildeling av støtte for 1996 vrert plassert i gruppe 3. I gruppe 3 ville NFU utfra vanlig praksis blitt tildelt 70 % av "gruppe l"-tilskuddet. Det korrekte tilskudd for NFiU skulle da bli 6,5 poeng x 70% (gruppe 3-verdien) x poengverdi (kr 32.880) = kr. 149.604,- 

Utvalget vil ut fra en helhetsvurdering kreve den for mye utbetalte støtte på kr. 244.961,- tilbake. Det vises her til det som er anført om tilbakesøking i rapportens pkt 2.7, og som gjelder fullt ut for denne organisasjonen. I tillegg kan nevnes at den for mye utbetalte støtte isolert sett utgjør et større pengebeløp som tilsvarer ca. 62 % av organisasjonens totale støtte for 1996. Utvalget antar forøvrig at og så denne organisasjonen har andre inntektskilder enn dette tilskuddet. Det dreier seg også for denne organisasjonen om så store avvik i forhold til søknadens opplysninger at dette forhold må veie tungt i interesse- avveiningen. Utvalget har forståelse for at tilbakekreving avet så stort beløp vil kunne skape problemer for organisasjonen. Imidlertid vil utvalget vise til at de forhold som er avdekket ved kontrollen vanskelig kunne vært oppdaget av utvalget ved tildelingen av støtte, og at utvalget finner det klart kritikkverdig når det foreligger så store mangler som her i underdokumentasjonen for organisasjonens utbredelse. Avviket me1lom søknadens opp1ysninger og det som har latt seg dokumentere under kontrollen ferer til at hele organisasjonens grunnlag for støtte blir en annen idet utbredelsen på landsbasis nærmest faller bort. Slike vesentlige endringer for støttetildelingen må organisasjonen ha fanget opp før søknaden ble innsendt. I forhold til andre organisasjoner tilsier og så likhetsprinsippet at det ved klare brodd på regelverket foretas en omgjøring av vedtaket, og at den for mye utbetalte støtte kreves tilbake. Denne praksis er fulgt av utvalget ved tidligere kontroller av årets eller foregående års tilskudd, og er også opprettholdt i den foretatte klagebehandling for organisasjoner som har måttet tåle tilbakebetaling av all utbetalt støtte. 





