Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF
Pb. 8863 Youngstorget
0028 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

13/2768

09.09.2013

Vedtak i klage på avslag på søknad om tilskudd til internasjonal grunnstøtte
for 2013 til Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF).
Vi viser til klage av 6. mai 2013 på Fordelingsutvalgets (FUVs) vedtak av 11. april 2013
om omgjøring av vedtak av 5. februar 2013 om avslag på søknad om tilskudd til
internasjonal grunnstøtte 2013 til Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF).
Sakens bakgrunn
AUF søkte 31. oktober 2012 om tilskudd til internasjonal grunnstøtte for 2013. I
søknaden ble det opplyst at fire aktiviteter var poenggivende aktiviteter etter forskriften
§ 22. I vedtak av 5. februar 2013 avslo FUV søknaden. Avslaget ble begrunnet med at
AUF hadde tatt med to aktiviteter i søknaden som ikke kunne regnes som internasjonal
aktivitet, jf. forskriftens §§ 22 og 38 annet ledd. AUF klaget på vedtaket i e-post mottatt
28. februar 2013. AUF beklaget at de hadde misforstått kravene, men viste til at de to
øvrige aktivitetene ble godkjent og at de to aktivitetene som ikke kunne regnes som
internasjonale aktiviteter hadde blitt fjernet fra søknaden hvis AUF hadde fått beskjed
om at de ikke var gyldige. Videre viste AUF til at de på grunn av ekstraordinære
omstendigheter (terrorangrepet på Utøya) ikke hadde reist på planlagte aktiviteter.
AUF uttalte at de håpet det kunne utvises skjønn sett i lys av den spesielle situasjonen.
AUFs klage ble delvis tatt til følge ved vedtak av 11. april 2013. Organisasjonen ble
innvilget tilskudd for de aktivitetene som kunne godkjennes, men samtidig holdt FUV
tilbake 10 % av organisasjonens berettiget tilskudd i 2013.
AUF påklaget 6. mai 2013 FUVs vedtak av 11. april. Klagen ble rettidig innsendt. Det
ble ikke klaget over at FUV holdt tilbake 10 % av tilskuddet i 2013. AUF uttaler at de har
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stor forståelse for at de sanksjoneres og at støtten reduseres med 10 %.
Organisasjonen klager imidlertid på at de ikke får uttelling for noe aktivitet annet halvår
av 2011, herunder spesielt den planlagte aktiviteten, IUSY-leiren i Østerrike. AUF viser
til at aktiviteten var klar for gjennomføring uka etter Utøya-leiren. Flyreiser, bosted og
annet var booket og betalt. AUF hadde 110 påmeldte til IUSY-leiren, en aktivitet som da
ville gitt tilsvarende mange poeng, jfr. poengsystemet i forskriftene. Aktiviteten måtte
imidlertid kanselleres på grunn av terrorangrepet på Utøya.
AUF skriver i klagen at de ser det som sterkt beklagelig og urimelig at aktiviteten ikke
skal telle som poenggivende aktivitet. AUF mener det må kunne utvises skjønn i valg av
grunnlagsår, slik at 2009 kan benyttes som grunnlagsår i stedet for 2011.
Dersom klagen ikke tas til følge, anmoder AUF departementet om å se på forskriftene,
slik at det kan være en sikkerhetsventil som ikke umuliggjør å gi støtte når
organisasjoner opplever uforutsette hendelser.
Fordelingsutvalget vurderte AUFs klage, men fant ikke grunnlag for å endre vedtaket.
FUV oversendte derfor klagen til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for
endelig avgjørelse ved brev av 7. juni 2013.
Departementets vurdering
Departementet behandler klagen i medhold av Forskrift om tilskudd til frivillige barneog ungdomsorganisasjoner § 36, jf. forvaltningsloven.
AUF klager over ikke å få uttelling for planlagte aktiviteter annet halvår 2011 som ikke
ble gjennomført. Organisasjonen ber om at det utvises skjønn innenfor forskriften og i
valg av grunnlagsår.
Det følger av forskriften § 22 annet ledd at det gis poeng for aktiviteter som er
gjennomført i grunnlagsåret. Det følger av § 5 bokstav f, jf. bokstav g og h, at
grunnlagsåret er to år før tilskuddsåret. Grunnlagsåret for tilskuddsåret 2013 er således
2011. Forskriften åpner ikke for bruk av skjønn i valg av grunnlagsår.
Det fremgår av forskriften § 22 annet ledd at det bare gis poeng for gjennomførte
aktiviteter. Det er således et krav om av aktiviteten er faktisk gjennomført i
grunnlagsåret. Forskriften åpner ikke for en skjønnsmessig vurdering.
Departementet har forståelse for at AUF var i en spesiell situasjon i 2011.
Departementet kan likevel ikke omgjøre vedtaket. Forskriften gir ikke grunnlag for å
innvilge tilskudd på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering.
Konklusjon
Departementet stadfester med dette Fordelingsutvalget vedtak av 11. april 2013.
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FUV er orientert om departementets avgjørelse ved kopi av dette brev.
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