PROTOKOLL
FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013

DATO: Tirsdag 9. april 2013
TID: 11.30 – 15.00
STED: Stensberggata 27
Ref. nr. 2013/65007
Tilstede
Ingrid Bergum
Lasse Birkeland
Bodil Rake Lystrup
Jon Christian Ottersen
Solveig Tesdal
Pierre Olongo Omedikonga
Stian Seland
Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)
Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2010 – klage på krav om tilbakebetaling av midler – Det
Islamske Nettverk
Vedtak:

Fordelingsutvalget har vurdert Det Islamske Nettverk (IN) sin klage og tar denne
til følge. Utvalget kan, ut i fra de innsendte dokumentene, ikke se at
organisasjonen ikke har nyttet tilskuddet for tilskuddsåret 2010 etter forutsetningene i forskriftens § 34, og frafaller dermed kravet om tilbakebetaling.

Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2013 – klage – Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
Søknaden om tilskudd til AUF for tilskuddsåret 2013 ble avslått fordi AUF hadde tatt med to
aktiviteter i søknaden som ikke kunne regnes som internasjonal aktivitet, jf. forskriftens §§ 22
og 38 andre ledd. AUF ble trukket for tilsvarende forhold i tilskuddsårene 2012 og 2005.
Vedtaket ble formidlet til organisasjonen i brev datert 26. februar 2013. AUF har klaget på
vedtaket i e-post mottatt 28. februar d.å. Utvalget anser at klagen er rettidig innsendt.
I klagen skriver AUF blant annet at:
«Innledningsvis vil vi påpeke det beklagelige ved at vi har tatt med aktiviteter som ikke
regnes som internasjonale aktiviteter, jf. forskriften §§ 22 og 38 (2).
Hva aktivitet nr. 1 (ledertur) angår så har vi her misforstått kravene til internasjonal
aktivitet. Daværende internasjonale sekretær i AUF hadde riktignok flere møter med vår
polske søsterorganisasjon under denne reisen. Vi innser imidlertid at dette ikke endrer
faktum at «hovedaktiviteten» ikke hadde overveiende internasjonal karakter, jf.
vedtaket.
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Hva aktivitet nr. 3 (Labour Youth Congress) angår så har vi gjort feil. Vi har ikke vært
bevisste på kravet om to netter med overnatting.
Vi vil presisere at det på ikke var intensjonen å inkludere disse to aktivitetene på
urettmessig måte.
Fordelingsutvalgets bevilgning er av stor betydning for AUFs internasjonale aktiviteter
og vi må uten denne begrense aktiviteten. Underveis i søknadsprosessen ble vi gjort
oppmerksomme på mangler på de to øvrige aktivitetene og ble bedt om å skaffe til veie
nødvendig dokumentasjon. Dette ble gjort og disse aktivitetene ble godkjente. Vi ville
ha fjernet de to andre aktivitetene dersom vi ble gjort oppmerksomme på at disse ikke
var gyldige.
Vi er klar over at den internasjonale aktiviteten i 2011 for øvrig var lav. Dette var i
hovedsak på grunn av ekstraordinære omstendigheter dette året. IUSY-festivalen i
Attersee, Østerrike, var en av aktivitetene vi hadde planlagt dette året. Her var en
delegasjon på ca 100 deltakere fra AUF påmeldt og klar til avreise uken etter Utøyaleiren. På grunn av omstendighetene måtte turen avlyses. Vi måtte også innstille all
internasjonale aktivitet resten av året som følge av angrepet. Vi må kunne ta
utgangspunkt i at vi ville hatt flere aktiviteter dette året under ordinære omstendigheter.
Vi mener at det er meget synd dersom manglende aktivitet andre halvåret av 2011 skal
få konsekvenser for vår aktivitet i 2013, og håper det er mulig å utvise skjønn sett i lys
av den spesielle situasjonen som var det året.
Til slutt vil vi føye til at AUF her har betydelig rom for bedring og at vi er klare på at
slik bedring skal skje. At disse feilene er gjort tidligere og igjen oppstår, er
kritikkverdig. Vi vurderer det dithen at feilene skyldes stor grad av utskiftning av
rådgivere og for liten grad av overlapping av kompetansen på dette området. Dette vil vi
imidlertid gjerne gjøre noe med og hindre at gjentar seg også i fremtiden.»
Vedtak:

Fordelingsutvalget har vurdert Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) sin klage og
tar den delvis til følge. AUF får dermed utbetalt internasjonalt driftstilskudd for
tilskuddsåret 2013, men beregningsgrunnlag reduseres fra 32 til 5 A-deltakere,
jf. brev av 5. februar 2013.
I tillegg mener utvalget at det fortsatt er grunn til å sanksjonere AUF etter at
organisasjonen har tatt med aktiviteter i søknaden som de ikke skulle ha tatt med
etter forskriftens krav, og vedtar derfor å holde tilbake 10 % av organisasjonens
berettigede tilskudd i tilskuddsåret 2013.
Vedtaket gjøres i medhold av forskriftens § 38 første og andre ledd, hvor det
heter at:
«Dersom en organisasjon eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller
ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette
medfører at tilskudd utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan
tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake. Også den del som i
utgangspunktet var berettiget tilskudd kan kreves tilbake. (…)

2

Hvis tilskuddet ennå ikke er utbetalt, kan det holdes helt eller delvis
tilbake og bortfalle.»
Utvalget legger vekt på at organisasjonen gjentatte ganger har forsøkt å tilegne
seg uberettiget tilskudd, at det gjelder samme forhold som tidligere har blitt
påpekt, samt at det ikke anses som en uvesentlig overtredelse. Det legges også
vekt på størrelsen på det uberettigede tilskuddet, særlig sett i forhold til hvor
mye tilskudd som er til fordeling for tilskuddsåret 2013.
I klagen skriver AUF at:
«Vi mener at det er meget synd dersom manglende aktivitet andre
halvåret av 2011 skal få konsekvenser for vår aktivitet i 2013, og håper
det er mulig å utvise skjønn sett i lys av den spesielle situasjonen som var
det året.»
FUV er usikker på om AUF mener at utvalget skal gi organisasjonen et
skjønnsmessig tilskudd basert på aktivitet som ikke ble gjennomført i 2011.
Dette har utvalget ingen anledning til å gjøre. Utvalget har forståelse for at AUF
var i en svært spesiell situasjon etter 22. juli 2011, men kan likevel ikke se at det
skal tilsi at utvalget kan gi AUF internasjonalt driftstilskudd utover det de er
berettiget til basert på gjennomført aktivitet i grunnlagsåret.
Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2013 – kontroll
3.1 Europeisk Ungdom (EU)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

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

IMF-UNGs beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende
50 grunnpoeng, og 253 deltakerdager på kurs, tilsvarende 2 024 grunnpoeng.
IMF-UNG får i 2013 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
reduksjonen derfor 4355,4 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse
med 2. fordeling 2013. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter
forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

3.3 Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU)
Vedtak:

MBUs beregningsgrunnlag reduseres med 3 tellende medlemmer, tilsvarende 15
grunnpoeng. MBU får i 2013 et tillegg på 100 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
reduksjonen derfor 30 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse
med 2. fordeling 2013.
Etter at utvalget hadde trukket ut 10 lokallag i stikkprøvekontrollen var det blitt
funnet feil ved 5 årsrapporter og 2 medlemslister. Selv om MBU rettet opp de
fleste av feilene i ettertid, vurderer utvalget dette til å være en såpass høy
feilprosent at MBU må gjennomgå alle årsrapportene sine på nytt, og gi utvalget
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et oppdatert tall på korrekt antall tellende lokallag innen 1. mai 2013. Utvalget
vil kunne ta stikkprøver av det reviderte lokallagstallet.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
3.4 Norges KFUK-KFUM (N KFUK-M)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.5 Natur & Ungdom (N&U)
Vedtak:

N&Us beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50
grunnpoeng. N&U får i 2013 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
reduksjonen derfor 105 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse
med 2. fordeling 2013. Fordelingsutvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter
dersom liknende avvik avdekkes i fremtiden.

3.6 Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (N4F)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.7 Norges Bygdeungdomslag (NBU)
Vedtak:

NBUs beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100
grunnpoeng, og 12 tellende medlemmer, tilsvarende 24 grunnpoeng. NBU får i
2013 et tillegg på 100 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 248
poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013.
Fordelingsutvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom liknende avvik
avdekkes i fremtiden.

3.8 Norges Diabetesforbund (NDF)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.9 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS)
Vedtak:

NKSS beregningsgrunnlag reduseres med 3 tellende lokallag, tilsvarende 150
grunnpoeng. NKSS får i 2013 et tillegg på 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
reduksjonen 285 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2.
fordeling 2013. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens §
38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

3.10 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U)
Vedtak:

NMS-Us beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100
grunnpoeng, og 98 tellende medlemmer, tilsvarende 196 grunnpoeng. NMS-U
mister i tillegg bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, og får dermed
kun et tillegg på 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen 7 052,2
poeng. Organisasjonens tilskudd blir justert ved andre fordeling 2013. Utvalget
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vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik
avdekkes ved fremtidige kontroller.
3.11 Norsk Målungdom (NMU-må)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.12 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU)
Vedtak:

PBUs beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100
grunnpoeng, og 50 tellende medlemmer, tilsvarende 100 grunnpoeng. PBU får i
2013 et tillegg på 80 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 360
poeng. Organisasjonens tilskudd blir justert ved 2. fordeling 2013.

3.13 Press – Redd Barna Ungdom (Press)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes

3.14 Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsorganisasjon (SABU)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes

3.15 Skjærgårds LIVE (SG Live)
Vedtak:

SG LIVEs beregningsgrunnlag reduseres med 176 tellende medlemmer,
tilsvarende 528 grunnpoeng. SG LIVE får i 2013 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 1 108,8 poeng. Organisasjonens
tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.

3.16 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF)
Vedtak:

VBUFs beregningsgrunnlag reduseres med 102 tellende medlemmer, tilsvarende
510 grunnpoeng, 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng, og 48
deltakerdager, tilsvarende 384 grunnpoeng. VBUF får i 2013 et tillegg på 110 %
bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 2 087,4 poeng.
Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013.
Fordelingsutvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom liknende avvik
avdekkes i fremtiden.

Sak 4 – Internasjonal grunnstøtte 2013 – kontroll
4.1 AFS Norge Internasjonal Utveksling (AFS)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes
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4.2 Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG)
Vedtak:

BURGs beregningsgrunnlag nedjusteres med 5 A-deltakere, og organisasjonen
er dermed ikke støtteberettiget for tilskuddsåret 2013. Organisasjonen har
allerede fått utbetalt kr. 3 038,-, og dette beløpet blir krevd tilbakebetalt dersom
ikke en eventuell klage fører frem. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter
etter forskriftens § 38 dersom liknende avvik blir avdekket i fremtiden.

4.3 Europeisk Ungdom (EU)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

4.4 Norges KFUK-KFUM Speidere (KFUK-M-S)
Vedtak:

Norges KFUK-KFUM Speideres beregningsgrunnlag nedjusteres med én Adeltaker. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2013.

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

Norges KFUK-KFUMs beregningsgrunnlag nedjusteres med 217 B-deltakere,
tilsvarende 651 poeng. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2013.
Justeringen vil antakelig ikke ha noen betydning for utmålingen av
organisasjonens tilskudd da de likevel har nok poeng til å nå grensen på 20 % av
tilskuddet til fordeling, jf. forskriftens § 23 fjerde ledd.
Fordelingsutvalget vil bemerke at feilen som ble avdekket i denne kontrollen
burde vært fanget opp av utvalget i søknadsbehandlingen, men at det likevel er
organisasjonenes ansvar å sette seg inn i regelverket og sørge for at aktivitetene
som tas med i søknaden tilfredsstiller kravene i regelverket. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom liknende avvik skulle
avdekkes i fremtiden.

4.6 Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforbund (SABU)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes

4.7 Ungdommens Sjakkforbund (USF)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes

Sak 5 – Referatsaker
5.1 Referat fra 1. tertialmøtet 2013 mellom BLF og FUV
Vedtak:

T.T.E.

Sak 6 – Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
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Ved protokollen

Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver

Protokollen godkjennes:

Ingrid Bergum
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2011:
5. møte mandag 6.5.13 kl. 12.00 – 15.30 møterom 5 (7. etg.)
6. møte onsdag 5.6.13 kl. 12.00 – 15.30 møterom 7 (7. etg.)

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.
Neste tertialmøte med BLD avholdes ……. --.--.-- kl. --.--.
Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5).

7

