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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2014 – klagesak – Høyres Studenterforbund (HSF)
Søknaden fra HSF om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2014 ble avslått da
organisasjonens søknad ble vurdert som ufullstendig, jfr. forskriften § 30 andre ledd bokstav a).
I vedtaket ble HSF bedt om å tilbakebetale allerede utbetalt tilskudd for 2014, samt den delen
av utbetalt tilskudd i 2013 som organisasjonen ikke hadde redegjort for, til sammen kr.
288 183.
Vedtaket ble formidlet til HSF 10. november 2014. I avslaget skriver utvalget blant annet at:
«Ettersom den etterspurte dokumentasjonen ikke er mottatt, vurderer Fordelingsutvalget
HSFs søknad om etableringstilskudd som ufullstendig, da forutsetningene gitt i
tilskuddsbrevet ikke anses å være oppfylt, jfr. § 30 andre ledd bokstav a).
Fordelingsutvalget avslår derfor HSFs søknad om etableringstilskudd for 2014.
Organisasjonen må tilbakebetale allerede utbetalt tilskudd for 2014 på kr. 165 000.
Ettersom HSF ikke kan dokumentere at de mottok kr. 246 366 i tilskudd for 2013, må
organisasjonen videre tilbakebetale den delen av tilskuddet for 2013 det ikke er
redegjort for, det vil si kr. 123 183. Samlet beløp for tilbakebetaling blir dermed kr. 288
183. Frist for tilbakebetaling settes til 1. desember 2014.»
HSF klaget på vedtaket i brev vedlagt e-post mottatt 2. desember 2014. Klagen er dermed
rettidig innsendt.
I klagen skriver HSF blant annet at:
«Etter mottatt avslag på søknad om støtte for grunnlagsåret 2014 grunnet feil i
dokumentasjon, leverer Høyres Studenter med dette inn riktig dokumentasjon med
korrekte tall. Vedlagt ligger en regnskapsutskrift for 2013 hvor alle inntekter og utgifter
fremkommer, i tillegg til årsrapporten til Unge Høyres Landsforbund fra 2013.
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Da Høyres Studenter sin politiske rådgiver måtte fratre fra stillingen sin veldig plutselig
i februar tok det tilnærmet 6 måneder før organisasjonen fikk en ny ansatt. I løpet av
denne perioden bidro ansatte fra Unge Høyre og ledelsen i Høyres Studenter for å best
mulig utføre arbeidsoppgavene. Dette medførte at dokumenter og rapporteringer som
ble samlet inn ble lagret ulike steder og hos ulike personer. Dette er grunnen til at
dokumentasjonen vi har sendt inn tidligere dessverre har inneholdt enkelte mangler.
Alle rapporteringer, regnskapsføring og medlemsoppfølging har derimot blitt utført i
henhold til Fordelingsutvalgets retningslinjer og er nå helt klare for gjennomgang, og vi
ber derfor om en ny vurdering av søknaden vår.
Høyres Studenter favner om en annen medlemsgruppe enn både Høyre og Unge Høyre
da vi henvender oss til studiestedene og fungerer som en studentforening. Dette betyr at
vi bidrar til å skape en sosial, akademisk og politisk plattform for både nye og etablerte
studenter, men det betyr også at vi ikke kvalifiserer til å motta støtte fra diverse
støtteorganisasjoner i lik grad som andre ungdomsforeninger. Vi er dermed helt
avhengige av støtten vår fra Fordelingsutvalget. Ettersom vi allerede har fått støtten
innvilget for 2014, håper vi at oppklaringen av avviket i tidligere innsendte dokumenter
kan endre vedtaket om avslag.»
Vedlagt klagen var en Excel-fil med regnskapsutskrift fra Unge Høyres Landsforbunds
årsregnskap for 2013. I dokumentet fremkommer det riktignok en post kalt «Statstilskudd
studenter» på kr. 246 366, men da dokumentet ikke er datert, vurderte sekretariatet det som
ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at tilskuddet fra Fordelingsutvalget for 2013 er mottatt
og i sin helhet regnskapsført i HSFs regnskap for 2013. HSF ble derfor i e-post sendt 26. januar
2015 bedt om å sende inn en attestasjon fra revisor som bekrefter dette.
9. februar 2015 mottok sekretariatet e-post fra HSF. Vedlagt e-posten var en e-post fra Deloitte
med vedlagte oppdaterte noter til Unge Høyres Landsforbunds årsregnskap 2013. Det
fremkommer i note 2 om inntekter at det i annen offentlig støtte inngår mottatt grunnstøtte
gjennom HSF fra Fordelingsutvalget til nasjonalt arbeid på kr. 246 366.
Sekretariatet vurderer saken slik at HSF kan dokumentere at de mottok kr. 246 366 i tilskudd
for 2013. Videre vurderes det at HSF har oppfylt forutsetningene i tilskuddsbrevet datert 10.
november 2013 og at organisasjonens søknad om etableringsstøtte for tilskuddsåret 2014 kan
anses som fullstendig. Sekretariatet innstiller derfor på at HSF gis medhold i sin klage og at
utvalget omgjør sitt vedtak om avslag på søknad om nasjonal grunnstøtte for 2014 og
tilbakebetaling av deler av tilskudd til nasjonal grunnstøtte utbetalt i 2013.
Vedtak:

Fordelingsutvalget har vurdert Høyres Studenterforbund (HSF) sin klage på
vedtak om avslag på organisasjonens søknad om nasjonal grunnstøtte for 2014 og
krav om tilbakebetaling av allerede utbetalt tilskudd for tilskuddsåret 2014 og
halvparten av utbetalt tilskudd for 2013. Bakgrunnen for vedtaket var at HSFs
søknad ble vurdert som ufullstendig etter forskriftens § 30 andre ledd bokstav a).
Videre kunne ikke organisasjonen dokumentere at de hadde mottatt korrekt
tilskuddsbeløp for 2013 og måtte derfor tilbakebetale den delen av tilskuddet som
det ikke var redegjort for.
I forbindelse med klagen har HSF sendt inn ny dokumentasjon som viser at
organisasjonen har mottatt og regnskapsført tilskuddet fra Fordelingsutvalget for
2013 i sin helhet. Utvalget har vurdert saken på nytt i lys av denne
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dokumentasjonen, og finner at organisasjonens søknad om tilskudd for 2014 kan
anses som fullstendig etter forskriftens § 30 andre ledd bokstav a), samt at
organisasjonen i tilstrekkelig grad har dokumentert å ha mottatt korrekt
tilskuddsbeløp for 2013. Utvalget vurderer at HSF er tilskuddsberettiget for
tilskuddsåret 2014, og omgjør på bakgrunn av de nye opplysningene sitt vedtak
datert 10. november 2014. Dette innebærer at HSF ikke må tilbakebetale utbetalt
tilskudd for 2013 som det ikke var redegjort for, og det allerede utbetalte
tilskuddet for 2014, på til sammen kr. 288 183. HSF får utbetalt andre halvdel av
tilskuddet for 2014. Samtidig vil utvalget understreke at ved fremtidige søknader
skal den nødvendige dokumentasjonen foreligge ved søknadstidspunktet.
Sak 2 – Orientering om innkomne søknader 2015
Sekretariatet orienterte om innkomne søknader for 2015.
Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – etableringstilskudd – tilskuddsberettigelse og
gruppeplassering
3.1 ADHD Norge (ADHD)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte

3.2 Brunstad Ungdomsklubb (BUK)
Vedtak:

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) får etableringstilskudd etter forskriftens § 17
for tilskuddsåret 2015 under forutsetning av at organisasjonen sender inn
særattestasjon for revisor innen 1. mai 2015.
Etter en forutgående kontroll settes antallet tellende lokallag til 11. BUK må
sjekke at de tellende lokallagene de oppgir i søknaden til FUV tilfredsstiller alle
kravene i forskriftens §§ 9 og 10.
FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i
maksimum tre år, jf. forskriftens § 18 andre ledd. For BUK betyr det at
organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2017. BUK
må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens § 13 senest i grunnlagsåret 2016
for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2018.

3.3 Flerkulturell Ungdom i Norge (FUSIN)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

3.4 Norsk Proteinintoleranse forening (NPIF)
Vedtak:

Norsk Proteinintoleranse Forening (NPIF) får etableringstilskudd etter
forskriftens § 17 for tilskuddsåret 2014.
FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i
maksimum tre år, jf. forskriftens § 18 andre ledd. For NPIF betyr det at
organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2016. NPIF
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må derfor oppfylle alle kravene i forskriftens §§ 13 eller 14 senest i
grunnlagsåret 2015 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i
tilskuddsåret 2017.
Sak 4 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – etableringstilskudd – utmåling av tilskudd
4.1 Flerkulturell Ungdom i Norge (FUSIN)
Vedtak:

Saken utsettes til senere møte.

4.2 Norsk Proteinintoleranse forening (NPIF)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 5 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – tilskuddsberettigelse og gruppeplassering
5.1 ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA)
Vedtak:

ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) gis tilskudd etter forskriftens § 13
for tilskuddsåret 2015.
ACTA får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer
og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). ACTA
får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer
enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav b).

5.2 Aktivitetsklubben (AK)
Vedtak:

Aktivitetsklubben (AK) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret
2015.
AK får bonuspoeng for kjønnsbalanse, ungdomsrepresentasjon i styret, andelen
tellende medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd
bokstavene a), b), c) og d).
Fordelingsutvalget merker seg at det i organisasjonens årsregnskap for 2013 er
inntektsført kr. 296 for mye i tilskudd fra utvalget. AK bes påse at det tildelte
tilskuddsbeløpet er korrekt inntektsført fra og med årsregnskapet for 2014.

5.3 AKKS Norge (AKKS)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

5.4 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK)
Vedtak:

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) gis tilskudd etter forskriftens § 13
for tilskuddsåret 2015.
APTK får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, andelen tellende
medlemmer og selvstendighet, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene b), c)
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og d). APTK får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er
minst 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav
a).
5.5 Barne- og ungdomsrevmatikergruppe (BURG)
Vedtak:

Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG) gis tilskudd etter forskriftens §
13 for tilskuddsåret 2015.
BURG får bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet siden
andelen tellende medlemmer er over 50 %, jf. forskriftens § 16 tredje ledd
bokstavene c) og d). BURG får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller
ungdomsrepresentasjon i sentralstyret da det ikke er minst 40 % av hvert kjønn
eller mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd
bokstavene a) og b).
Fordelingsutvalget merker seg at det i organisasjonens årsregnskap for 2013 er
inntektsført kr. 1 499 for mye i tilskudd fra utvalget. BURG bes påse at det
tildelte tilskuddsbeløpet er korrekt inntektsført fra og med årsregnskapet for
2014.
BURG tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.

5.6 Dysleksi Norge (DIN)
Vedtak:

Dysleksi Norge (DIN) gis tilskudd etter forskriftens § 13 for tilskuddsåret 2015.
DIN får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret
da det ikke er minst 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i
sentralstyret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). DIN får heller
ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer og selvstendighet da det ikke
er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, jf. forskriftens § 16 tredje
ledd bokstavene c) og d).
DIN tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.

5.7 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge (DVFF)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

5.8 Korpsnett Norge (KNN)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 6 – Årsrapport 2014
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.
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Sak 7 – Budsjett 2015
Vedtak:

Budsjettet for 2015 godkjennes.

Sak 8 – Status klagesaker
Det var ingen saker til dette punktet.
Sak 9 - Forberedelse til tertialmøte
9.1 Gjennomgang av forrige referat
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

9.2 Gjennomgang av dagsorden.
Utvalget tok dagsorden til etterretning.
Sak 10 – Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Ved protokollen:

Ellen Gjeruldsen
rådgiver

Protokollen godkjennes:

Kirsti Marie Stokkeland
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2015:
2. møte mandag 9.3.15 kl. 10.00 – 14.00, møterom 6 (7. etg.)
3. møte mandag 13.4.15 kl. 10.00 – 14.00, møterom 6 (7. etg.)
4. møte torsdag 21.5.15 kl. 10.00 – 14.00, møterom 6 (7. etg.)
Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.
Neste tertialmøte med BLD avholdes torsdag 21.5.2015 kl. 14.00.
Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5).
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