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Fordelingsutvalgets årsmelding for 2013 
 

 

1. Innledning 
Fordelingsutvalget (FUV) har gjennomført 7 ordinære møter, opp fra 6 møter i 2012, og likt med 

2011. 

 

Utvalget har fordelt tilskudd i tre omganger. Det ble gitt en ekstratildeling på kr. 460 000,-. 1. 

fordeling ble sendt organisasjonene i begynnelsen av februar, 2. fordeling i begynnelsen av juni og 3. 

fordeling i begynnelsen av desember.  

 

FUV vil presisere at utvalget heller ikke i 2013 fikk disponeringsbrev fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir). 

 

Det var en nedgang i antall organisasjoner som søkte om støtte gjennom denne ordningen i 2013 

sammenlignet med 2012, fra 95 til 92. I 2011 var det hele 12 nye organisasjoner som søkte om 

tilskudd, mens det i 2012 og 2013 kun var tre helt nye søkere. Det er for tidlig å si om dette er en 

trend, men utvalget ser at det for 2014 er en liten økning av helt nye søkere. Det var imidlertid en 

liten oppgang i antallet organisasjoner som fikk tilskudd i 2013, fra 88 i 2012 til 89 i 2013.  

 

Utvalget vil bemerke at det er blandede erfaringer med bruken av de elektroniske søknadsskjemaene. 

På den ene siden har utvalget brukt mye tid på å kvalitetssikre at alle søknader hadde kommet inn 

innen søknadsfristen i september. Dette skyldtes først og fremst den tekniske løsningen hos Bufdirs 

IKT-avdeling, samt at søkerne ikke alltid har forstått hvordan søknadsskjemaene skal fylles ut. På 

den annen side synes det klart at utvalgets sekretariat bruker mindre tid på saksbehandlingen fordi 

skjemaene luker ut enkle feil i søknaden. Imidlertid bruker sekretariatet nesten like mye tid på 

purring på manglende og mangelfull tilleggsdokumentasjon, samt mer tid på veiledning av 

organisasjonene. Utvalget antar at dette er en overgangsfasen, og forventer at det vil bli mindre behov 

for veiledning etter hvert. 

 

Utvalget gjennomførte i 2013 en spørreundersøkelse blant organisasjonene i ordningen som et ledd i 

å kontrollere måloppnåelse av ordningen. Undersøkelsen ble gjort etter henstilling fra både 

Riksrevisjonen og departementet. Utvalget gir en gjennomgang av undersøkelse i punkt 4 i denne 

årsmeldingen.  

 

1.1 Fordelingsutvalgets sammensetning 

Utvalget bestod frem til 31. august 2013 av: 

 

Leder:  Ingrid Bergum – oppnevnt direkte av departementet 

Nestleder: Lasse Birkeland – oppnevnt direkte av departementet 

Medlem: Bodil Rake Lystrup – oppnevnt direkte av departementet 

Medlem: Jon Christian Ottersen– oppnevnt direkte av departementet 

Medlem: Espen Andreas Hasle – oppnevnt etter forslag fra Landsrådet for Norges barne- og  

ungdomsorganisasjoner (LNU) 

Medlem: Synnøve Seljeflot – oppnevnt etter forslag fra LNU  

Medlem: Solveig Tesdal – oppnevnt etter forslag fra organisasjonene utenfor LNU 

Varamedlem: Pierre Olongo Omedikonga – vara til de direkte departementsoppnevnte 

Varamedlem: Stian Seland – vara til medlemmene oppnevnt etter forslag fra LNU 

Varamedlem: Anne Kristiansen – vara til medlemmet foreslått fra organisasjonene utenfor LNU 
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Utvalget bestod fra 1. september 2013 av: 

 

Leder:  Kirsti Marie Stokkeland – oppnevnt direkte av departementet 

Nestleder: Lasse Birkeland – oppnevnt direkte av departementet 

Medlem: Bodil Rake Lystrup – oppnevnt direkte av departementet 

Medlem: Jon Christian Ottersen– oppnevnt direkte av departementet 

Medlem: Espen Andreas Hasle – oppnevnt etter forslag fra Landsrådet for Norges barne- og  

ungdomsorganisasjoner (LNU) 

Medlem: Synnøve Seljeflot – oppnevnt etter forslag fra LNU  

Medlem: Solveig Tesdal – oppnevnt etter forslag fra organisasjonene utenfor LNU 

Varamedlem: Pierre Olongo Omedikonga – vara til de direkte departementsoppnevnte 

Varamedlem: Stian Seland – vara til medlemmene oppnevnt etter forslag fra LNU 

Varamedlem: Anne Kristiansen – vara til medlemmet foreslått fra organisasjonene utenfor LNU 

 

Leder, Kirsti Marie Stokkeland, har mandatperiode til 31.8.2017. De øvrige medlemmene og vara-

medlemmene i utvalget har mandatperiode til 31.8.2015.  

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretariat for Fordelingsutvalget. I 2013 har de 

ansatte med ansvaret for Fordelingsutvalgets sekretariat vært Carl F. Gjerdrum og Ellen Gjeruldsen.  

 

1.2 Fordelingsutvalgets møter 
Fordelingsutvalget hadde til sammen 7 ordinære møter og 2 møter med departementet. Utvalget 

hadde i tillegg et opplæringsseminar for den nye lederen av utvalget 16. oktober. 

 

Fordelingsutvalget arrangerte ikke informasjonsmøte for organisasjonene i år da det ikke var nye 

saker å informere om. I stedet arrangerte utvalget det årlige opplæringsseminaret for nyansatte og nye 

organisasjoner. Det deltok rundt 30 personer fra organisasjonene. 

 

1.3 Økonomiske rammer 

Fordelingsutvalget disponerte kr. 102 825 000,- til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. 

Det fordelte seg med kroner 98 910 000,- fra kap. 857 post 70 i statsbudsjettet til grunnstøtte til 

nasjonalt arbeid og kroner 3 915 000,- fra kap. 857, post 79 i statsbudsjettet til grunnstøtte til inter-

nasjonalt arbeid.  

 

Fordelingsutvalgets driftsbudsjett var for 2013 på kr. 503 204,-. Regnskapet for 2013 viser at utvalget 

har hatt utgifter på kr. 205 507,-. Årsaken til de lave kostnadene skyldes færre møter i utvalget, samt 

generelt mindre administrasjonskostnader i utvalgets sekretariat.   

 

Det er ikke tatt med overheadkostnader for sekretariatet. I Bufdir er overheadkostnader per stilling 

fastsatt til kr. 200 000,-. Med to stillinger i Fordelingsutvalgets sekretariat, vil det utgjøre kr. 

400 000,-. Disse kostnadene går over Bufdirs ordinære driftsbudsjett. 

 

Regnskapsoversikt fra Bufdir vedr. driftsutgifter for utvalget: 
 

Konto  Koststed Prosjekt Regnskap 2013 

8582171 Honorarer 1306 143028 101 176,- 

8582181 Arbeidsgiveravgift 1306 143028 14 266,- 

8582121 Andre driftsutgifter 1306 143028 90 065,- 

  Sum     205 507,- 
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Utvalget antar at kostnadene vil bli høyere i 2014, siden det blir et mer normalt år, og dermed flere 

utvalgsmøter. Utvalget har for 2014 vedtatt et budsjett på kr. 479 223,- (se vedlagte budsjett). 

 

2. De ulike typer tilskudd 
I det følgende redegjøres det for de tilskuddene som er fordelt. 

 

2.1 Grunnstøtte til nasjonalt arbeid 

 

2.1.1 Statistikk 

Antall søkere i 2013 var 92. Antall søkere i 2012 var 95.  

 

89 organisasjoner fikk innvilget sine søknader, og mottok nasjonalt driftstilskudd. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ordinært tilskudd § 13  50 49 55 56 56 57 60 62 

Mindre organisasjoner 

§ 14  

7 7 7 11 11 14 16 17 

Etableringstilskudd 14 16 7 8 13 10 12 10 

Uttrapping 1 1 2 2 2 1 0 0 

Avslag 2 5 4 1 6 15 7 3 

Ant. søknader 74 78 75 78 87 97 95 92 

Kr/poeng 100,35 114,- -* 26,42 25,13 24,83 26,30 26,49 

 
* Alle organisasjonene fikk + 10 % av foregående års tilskudd, og det ble dermed ikke beregnet et generelt kr/p. 

 

Albansk Ungdom (AU) og Ungdom mot rasisme (UMR) fikk avslag på sine søknader om støtte p.g.a. 

at de ikke tilfredsstilte kravet til antall tellende medlemmer. Ingen av organisasjonene klaget på 

vedtakene. 

 

Norsk Kaninavlsforbund (NKF) fikk sin søknad avvist på grunn av manglende og mangelfull 

dokumentasjon. NKF klaget ikke på vedtaket. 

 

Nasjonalt driftstilskudd ble utbetalt i tre omganger.  

 

I alt kroner 98 910 000,- ble utbetalt fra kapitel 857 post 70 i statsbudsjettet. Av dette ble 

kr. 820 740,- motregnet mot krav etter tidligere kontroller og andre saker som førte til tilbakeføring, 

og refordelt til organisasjonene.  

 

2.1.2 Dispensasjoner fra forskriftens krav til antall tellende medlemmer og tellende lokallag 

Landsforeningen for Nyrepasienter og transplanterte (LNT) fikk dispensasjon fra kravet til 100 

tellende medlemmer i forskriftens § 14 første ledd bokstav a) i medhold av § 14 annet ledd. 

 

Norges Aserbaijanske Ungdomsforening (NAYO) og Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) fikk 

dispensasjon fra kravet i forskriftens § 17 annet ledd bokstav f) om minimum 300 tellende 

medlemmer. Dispensasjonen ble gitt i medhold av forskriftens § 17 fjerde ledd. 
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2.2 Grunnstøtte til internasjonalt arbeid 

Antall søkere i 2013 var 29. Antall søkere i 2012 var 28. 

 

Ingen søknader ble avvist eller avslått i 2013.  

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ant. søknader  28 30 31 31 33 28 28 29 

Fikk tilskudd 28 30 31 31 33 28 28 29 

Avslag 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kr/poeng 1 919,- 2 196,- 2 125,- 1 886,- 1 398,- 2 518,- 1 892,- 1 214 

 

To organisasjoner, CISV Norge Internasjonale Barneleire (CISV) og Norges KFUK-KFUM 

(N KFUK-M), nådde taket på 20 % av den totale bevilgning til internasjonal grunnstøtte, jf. 

forskriftens § 23 fjerde ledd. 

 

Fordelingsutvalget utbetalte til sammen kroner 3 915 000,- til internasjonal grunnstøtte i tilskudds-

året 2013.  

 

3. Kontroll 
Fordelingsutvalget gjennomførte ordinær kontroll av 18 organisasjoner som mottok nasjonal grunn-

støtte og 8 organisasjoner som mottok internasjonal grunnstøtte i 2013, i henhold til avsnitt 3.1 og 3.2 

i utvalgets instruks. Utvalget gjennomførte forutgående kontroll av 11 av søkerne (altså kontroll av 

beregningsgrunnlaget før tilskuddet utbetales). 

 

Årsaker til utvelgelse av organisasjonene var blant annet at: 

 organisasjonene hadde blitt ikke kontrollert på en stund 

 funn og kommentarer i revisors særattestasjon 

 grunnlagstall på grensen til minimumskravene i §§ 13 og 14 

 

Utvalget henviser til kontrollrapporten for ytterligere detaljer.  

 

Utvidet kontroll  

Fordelingsutvalget gjennomførte utvidet kontroll av nedlemmer og lokallag hos bandOrg (BO) og 

MakeMusic (MM) etter en generell vurdering av organisasjonene, samt at utvalget har bestemt at det 

hvert år skal gjennomføre utvidet kontroll av minst én organisasjon som har elektronisk innsending 

av grunnlagsdokumentasjon. 

 

 

4. Vurdering av måloppnåelse 
 

I forskriftens § 1 heter det at «Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for barn og 

ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Ordningen skal også stimulere 

organisasjonene til engasjement og medansvar både nasjonalt og internasjonalt, samt sikre 

organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.» 

 

For at en landsomfattende, frivillig organisasjon kan tilstås støtte, må organisasjonen bl.a. gjennom 

sine vedtekter sikre at også medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter 

eller øve innflytelse over organisasjonens arbeid. Videre er ett av flere kriterier for å motta 

basistilskuddet i den nasjonale grunnstøtten at organisasjonen har en demokratisk oppbygning som 
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sikrer alle medlemmer som har fylt 15 år lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la 

seg velge som representant. 

 

For å få en indikator på måloppnåelse, gjennomførte Fordelingsutvalget våren 2013 en 

organisasjonsundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt ut til alle organisasjoner som mottok støtte for 

tilskuddsåret 2013. Organisasjonene ble bedt om å svare på følgende spørsmål: 

 

1) Gi et eksempel på hvordan organisasjonen praktisk og formelt legger til rette for barn og 

ungdoms deltakelse i organisasjonen. 

2) Hvilket er det viktigste tiltaket organisasjonen gjennomfører for å sikre reell deltakelse? 

3) Hva gjør organisasjonen for å være sikker på at den er en arena for medbestemmelse og 

demokrati for organisasjonens medlemmer?  

4) Gi eksempler på hvordan organisasjonen engasjerer seg i nasjonale og/eller internasjonale 

saker, ut i fra organisasjonens formål. 

5) På hvilken måte bidrar tilskuddet fra Fordelingsutvalget til at organisasjonen engasjerer seg i 

nasjonale og internasjonale saker? 

 

34 organisasjoner svarte på undersøkelsen. 

  Dette tilsvarer 38 % av støttemottakerne i 2013 

  Ni av organisasjonene er nye i løpet av de tre siste årene 

 25 er rene barne- og ungdomsorganisasjoner 

  Ni er «voksenorganisasjoner» 

 

Oppsummert svarer organisasjonene slik: 

 

1) Gi et eksempel på hvordan organisasjonen praktisk og formelt legger til rette for barn og 

ungdoms deltakelse i organisasjonen. 

Svarene på spørsmål 1, hvor organisasjonene ble bedt om å gi ett eksempel på hvordan 

organisasjonen legger til rette for barn og ungdoms deltakelse i organisasjonen, gjenspeiler at det ute 

i organisasjonene legges godt til rette for dette. Samtidig er 74 % av organisasjonene som besvarte 

undersøkelsen rene barne- og ungdomsorganisasjoner, så at gode tilretteleggingstiltak beskrives, er 

kanskje ikke så overraskende.  

 

13 av organisasjonene som svarte, viser til hvordan barn og unges deltakelse er ivaretatt gjennom 

vedtektene. 1/4 av organisasjonene nevnte økonomiske, praktiske, organisatoriske og administrative 

virkemidler. Et stort flertall av organisasjonene svarte at de gir barn og unge mulighet til å være med 

i planlegging, utforming og gjennomføring av aktiviteter, seminarer og kurs. I tillegg blir det nevnt 

ulike former for systemstøtte (MinSide, sosiale medier) og kompetanseheving. Flere av disse 

tiltakene er utarbeidet eller drives av de unge selv. 

 

2) Hvilket er det viktigste tiltaket organisasjonen gjennomfører for å sikre reell deltakelse? 

På spørsmål 2 ble organisasjonene bedt om å vurdere hvilket tiltak som er det viktigste 

organisasjonen gjennomfører for å sikre reell deltakelse. Svarene viser at organisasjonene bestreber 

seg på at alle medlemmer, uavhengig av alder eller hvor i landet de bor, skal bli hørt og ha mulighet 

til å delta og påvirke. Medbestemmelse vektlegges spesielt. 
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3) Hva gjør organisasjonen for å være sikker på at den er en arena for medbestemmelse og 

demokrati for organisasjonens medlemmer?  

Tilskuddsordningen skal sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati. På 

spørsmål 3 er organisasjonene bedt om å redegjøre for hvordan de sikrer dette.  Vi ser at 

organisasjonene her melder om mye av det samme som på spørsmål 1 og 2.  

 

Størst fokus er det på at organisasjonene ser seg som åpne og tilgjengelige; nær 65 % av 

organisasjonene beskriver hvordan de på denne måten tilrettelegger for medbestemmelse og 

demokrati. Over halvparten av organisasjonene gjør nytte av oppfølging og tilrettelegging på ulike 

måter (parallelle aktiviteter samtidig med generalforsamling, medlemsblader, epost og 

diskusjonsforum på nett, lav deltakeravgift og finansiering av reiseutgifter til landsmøtet, årlige 

brukerundersøkelser i lokallagene mm). Også på dette spørsmålet er opplæring og kompetanseheving 

et viktig virkemiddel. 

 

Samtidig må det presiseres at forskriftens krav sikrer organisasjonene som arena for medbestemmelse 

og demokrati, jf. forskriftens §§ 13 b) og 2 første ledd d). I disse paragrafene heter det at for å kunne 

motta basistilskudd, må organisasjonen ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende 

medlemmer som har fylt 15 år lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge 

som representant, og at tilskudd kun kan gis til frivillige landsomfattende organisasjoner som ved 

sine vedtekter sikrer at også medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine 

synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen. Dermed vil alle organisasjonene som 

mottar støtte ha vedtekter som oppfyller denne delen av forskriftens formål. I tillegg viser altså 

svarene i spørreundersøkelsen at organisasjonene også gjør et stort arbeid for å sikre sette i praksis. 

 

4) Gi eksempler på hvordan organisasjonen engasjerer seg i nasjonale og/eller internasjonale 

saker, ut i fra organisasjonens formål. 

På fjerde spørsmål ble organisasjonene bedt om å gi eksempler på hvordan de engasjerer seg i 

nasjonale og/eller internasjonale saker, ut i fra organisasjonens formål. Svarene viser at det er et stort 

og bredspektret aktivitetsnivå, både nasjonalt og internasjonalt.  

 

5) På hvilken måte bidrar tilskuddet fra Fordelingsutvalget til at organisasjonen engasjerer seg 

i nasjonale og internasjonale saker? 

Med undersøkelsens siste spørsmål bes organisasjonene om å beskrive hvordan tilskuddet fra 

Fordelingsutvalget bidrar til at organisasjonen engasjerer seg i nasjonale og internasjonale saker. 

Svarene fra samtlige organisasjoner viser at tilskuddet utgjør et viktig bidrag. 12 organisasjoner 

uttaler at støtten er avgjørende for at organisasjonen i det hele tatt eksisterer:  

 

«Utan tilskotet frå Fordelingsutvalet ville organisasjonen heilt sikkert ikkje ha funnest…» 

«Tilskuddet fra Fordelingsutvalget er helt avgjørende for at XX eksisterer.» 

«Tilskuddet fra Fordelingsutvalget er grunnlaget for XXs eksistens.» 

 

Flere organisasjoner svarer at tilskuddet gjør det mulig for organisasjonen å ha en administrasjon 

med ansatte og/eller et styrket sentralledd, som igjen muliggjør:  

 å fungere på et mer profesjonelt nivå 

 å bistå medlemmene i deres arbeid i organisasjonen 

 å utføre politikken vedtatt av landsstyret 

 at organisasjonen kan drive aktivitetsarbeid, ikke bare administrative oppgaver 

 et bedret tilbud til ungdom med tanke på informasjonsmateriell, aktiviteter og kurs 
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Videre viser svarene at tilskuddet bidrar til organisasjonenes aktivitetsnivå slik at:  

 de kan arrangere og/eller delta i flere aktiviteter 

 aktivitetene gjennomføres med høy kvalitet  

 det er et mangfold i aktivitetene 

 aktivitetene når ut til flere 

 deltakeravgift på arrangementene kan senkes 

 

Tilskuddet bidrar også til at:  

 organisasjonen er mer bevisst på å ha et større fokus på sine unge medlemmer 

 demokrati og medbestemmelse ivaretas bedre 

 stabilitet, kontinuitet og langsiktig organisasjonsarbeid sikres 

 kompetanseheving, veiledning og støtte muliggjøres 

 rutiner og retningslinjer følges opp 

 

Utvalget vil avslutningsvis presisere at undersøkelsen altså kun omfatter 38 % av støttemottakerne i 

tilskuddsåret 2013, og at undersøkelsen derfor kun bør sees på denne bakgrunnen. For å få en bedre 

gjennomgang av måloppnåelse i ordningen bør det eventuelt gjennomføres en større evaluering. 

Utvalget vil likevel gjennomføre spørreundersøkelser jevnlig, og legger i utgangspunktet opp til at 

den kan gjennomføres hvert annet år, med noe varierende temaer. 

 

5. Vurdering av tilskuddsordningene 
I henhold til utvalgets instruks, punkt 2.7, kan utvalget gi uttrykk for sin vurdering av 

tilskuddsordningene.  

 

Utvalget viser i år kun til den vurderingen som ble presentert i årsrapporten for 2012, hvor utvalget i 

hovedsak pekte på at det er ønskelig å gjøre en ny revisjon av enkelte deler av forskriften innen 

tilskuddsåret 2015.  

 

6. Prinsippsaker 
I følge utvalgets instruks skal Fordelingsutvalget gi en oversikt over prinsippsaker som er avklart 

med departementet. 

 

Forskriften av 29. november 2007, med endringer av 15. september 2009, fremgår sammen med 

departementets følgebrev til forskriften, høringsbrev av juli 2007 vedrørende nytt regelverk og NOU 

2006:13 ”Fritid med mening” som de viktigste forarbeidene vedrørende endringene i regelverket.  

 

I tillegg har BLD og Fordelingsutvalget truffet vedtak i en del enkeltsaker og generelle saker som har 

prinsipiell karakter. Prinsippsaker som ble avgjort før forskriftsendringen i september 2009, og som 

ble påvirket av den, er ikke tatt med her. 

 

6.1 Om tilskudd kan gis på bakgrunn av ikke gjennomførte aktiviteter – brev fra 

departementet til Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) i forbindelse med klagesak, datert 9. 

september 2013 

 

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 
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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 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 barne- og 

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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Vedlegg: 

1) Rapport grunnstøtte til nasjonalt arbeid 

2) Rapport grunnstøtte til internasjonalt arbeid 

3) Nasjonal grunnstøtte fordelt på hver gruppe - graf 

4) Nasjonal grunnstøtte fordelt pr organisasjon i hver gruppe – graf 

5) Medlemsutvikling i alle organisasjonene – graf 

6) Antall tellende medlemmer per gruppe – graf  

7) Poengandel tellende medlemmer, tellende lokallag, kurs og bonuspoeng 

8) Poengandel – prosent av total per poengtype - graf  

9) Budsjett for 2014 


