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FORDELINGSUTVALGETS ÅRSRAPPORT 1997
1. INNLEDNING
1997 ble et mer ordinært tilskuddsår enn 1996. Arbeidsmengden var stor,
men ikke tilsvarende det foregående året.
Årsrapporten gir en oppstilling av antall saker som er behandlet, og hvilke
tilskudd som er fordelt.
Fordelingsutvalget har i tillegg til sine ordinære møter avgitt høringsuttalelse
til Stensrudutvalgets innstilling og til forslaget om et nytt forvaltningsorgan
kalt Statens ungdoms- og adopsjonskontor. Fordelingsutvalget arrangerte
også et informasjonsseminar for alle organisasjonene om det nye regelverket.
I fjor ble det opprettet et nytt fordelingsutvalg i hht. det nye regelverket av 1.
juli 1997. Samtlige av medlemmene i det forrige utvalget (med
mandatsperiode til 31.12.97) sa ja til reoppnevnelse i det nye utvalget. Anne
Vinje skal fortsette som leder av utvalget.
Det nye og gamle Fordelingsutvalget var samlet til et to-dagers seminar i
oktober.
1.1 Fordelingsutvalgets sammensetning
Fordelingsutvalget har bestått av tre faste medlemmer:
Leder: Byfogd Anne Vinje
Medlem: Statsautorisert revisor Kjell Melhus
Medlem: Stud. polit. Jørgen Kaurin Fossum
Kjersti Morvik har vært sekretær for utvalget.
Fordelingsutvalget har i tillegg engasjert to personer som ekstrahjelp over
lengre perioder. Stud. polit. Carl F. Gjerdrum har vært engasjert på
timebasis for å kontrollere organisasjonenes grunnlag for søknadene. Stud
polit. Jørgen Kaurin Fossum har i tillegg til vervet som utvalgsmedlem,
bistått Fordelingsutvalget med saksbehandling i forbindelse med søknad om
grunnstøtte og gruppeplassering av organisasjonene. Fordelingsutvalget har
i en kortere periode engasjert Trine Solum som ekstrahjelp i forbindelse med
punsjing av søknader og vedlikehold av databasen.
1.2 Fordelingsutvalgets møter
Fordelingsutvalget hadde tilsammen 32 ordinære utvalgsmøter, jfr. tidligere
oversendte protokoller til departementet. I tillegg har utvalget hatt
kvartalsmøter med BFD, og vært representert på fjorårets
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”Hadelandskonferanse” og BFDs halvdagseminar om støtteordningen. Deler
av utvalget har også avholdt egne møter med enkeltorganisasjoner.
1.3 Antall saker som er behandlet
Ved fjorårets slutt var siste saksnummer fra FUVs database i BFDs arkiv,
450. Antall inngående dokumenter var 857 og antall utgående dokumenter
var 1086.
1.4 Økonomiske rammer
Fordelingsutvalget fordelte til sammen kroner 49.369.000 de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene. Dette fordelte seg slik:
Nasjonal drift - Gruppe 1 – 4
Gruppe 5
Utviklingsmidler
Internasjonale midler

Kr.
Kr.
Kr.
kr.

43. 619.000
1.050.000*
2. 500.000
2. 200.000

Den samme fordelingsnøkkelen mellom internasjonal drift og prosjekt ble
lagt til grunn i 1997 som i 1996. Dette innebar at det ble fordelt kr.
1.750.000 til internasjonal drift og kr. 450.000 til internasjonale prosjekt.
* Kr. 500.000 av disse midlene ble fordelt som driftstilskudd til to
organisasjoner.
1.5 Søknad om tilskuddsberettigelse
Seks organisasjoner søkte om støtteberettigelse. En av disse ble innvilget
(Sosialistisk studentlag). En av de avslåtte søkerne klaget på vedtaket.
Fordelingsutvalget behandlet saken på ny, og fant ikke å kunne innvilge
søknaden. Departementet fant heller ikke grunnlag for å omgjøre utvalgets
opprinnelige vedtak.
2. DE ULIKE TILSKUDDENE FORDELINGSUTVALGET FORDELER
I det følgende redegjøres det kort for de tilskuddene som er fordelt.
2.1 Nasjonalt driftstilskudd
1997 var det siste året Fordelingsutvalget tildelte midler etter Stortingets
vedtak om at tidligere regelsett skulle gjelde for fordelingen av midler til
barne- og ungdomsorganisasjoner.
Fordelingsutvalget fordelte til sammen kr. 43.558.513 til grunnstøtte til
nasjonalt arbeid i fjor. Differansen mellom beløpet som var til fordeling og
midler som ble overført fra andre poster, er midler som enten ble motregnet
eller trukket tilbake etter kontroller.
58 organisasjoner mottok nasjonalt driftstilskudd.
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Nasjonalt driftstilskudd ble utbetalt med fire utbetalinger. Den første ble
foretatt med 25 % av antatt driftstilskudd. Andre utbetaling ble foretatt med
50% av tilskuddet basert på grunnlaget for det endelige vedtaket for hver
organisasjon. Den tredje utbetalingen måtte reduseres pga. ekstraordinære
og uforutsette forhold. Dette ble imidlertid korrigert i den fjerde utbetalingen.
2.2 Utviklingsmidler
Utvalget ble bedt om å fordele kr. 2.500.000 fra post 70 til utviklingstiltak i
organisasjonene. Det ble søkt om til sammen kr. 6. 601.920.
2.470.000 ble fordelt. Differansen på kr. 30.000 ble overført til gruppe 5.
Utvalget mottok 57 prosjektsøknader og innvilget ca. 40 av disse.
Fordelingsutvalget vil påpeke at fenomenet for sent innsendt rapportering,
også gjorde seg gjeldende i 1997. Dette har krevd egne purrerunder,
enkeltvise utbetalingsanmodninger og har medført at innvilgede midler måtte
holdes tilbake så lenge at de måtte belastes påfølgende års budsjett.
2.3 Gruppe 5
I gruppe 5 fordelte utvalget til sammen kr. 475.000. Ufordelte midler på kr.
75.000 ble overført til gruppe 1 – 4. Det ble søkt om til sammen kr. 903. 400.
Utvalget mottok ni søknader og innvilget åtte av disse.
2.4 Internasjonalt driftstilskudd
Fordelingsutvalget fordelte til sammen kr. 2.000.000 til Internasjonalt
samarbeid i 97. Av disse skulle 1.750.000 fordeles til internasjonal drift.
Hele beløpet ble fordelt.
Midlene ble fordelt på 44 søkere.
2.5 Internasjonalt prosjekttilskudd
Internasjonalt prosjekttilskudd første og andre halvår, ble fordelt med til
sammen kroner 465.000 (ca. kr. 15.000 ble refordelt pga. motregning i første
halvår). Det ble søkt om til sammen kr. 1.755.367.
Utvalget mottok 22 prosjektsøknader og 11 ble innvilget.
2.6 Kulturmidlene
Den totale rammen for Kulturdepartementets støtteordning for kulturarbeid i
organisasjonene var kr. 1.750.000. Det ble søkt om til sammen kr.
414. 575.
LNU er saksbehandler for disse søknadene og avgir innstillinger til
Fordelingsutvalget. Vedtak om støtte fattes av utvalget, og eventuelle klager
blir sendt til Kulturdepartementet.
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Hele summen ble fordelt. Det innkom til sammen 36 søknader. 26 ble
innvilget.
2.7. Klager
Utvalget mottok til sammen 19 klager på de ulike tilskuddene. Fem av
klagene ble omgjort, og de resterende 14 ble oversendt departementet for
klagebehandling.
3. KONTROLL
Fordelingsutvalget gjennomførte nødvendig kontroll med organisasjoner som
mottar tilskudd, jf. avsnitt 2.3 i utvalgets instruks. Den vedlagte rapporten
gir en oppstilling av de organisasjonene som ble trukket ut til kontroll av
nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd. Resultatene etter kontrollen
fremgår av den vedlagte rapporten.
4. PRINSIPPSAKER
I flg. utvalgets instruks skal Fordelingsutvalget gi en oversikt over
prinsippsaker som er avklart med departementet. Det var få prinsippsaker i
1997.
BFD presiserte i brev av 27.05.97 vedr. innsyn i organisasjonenes søknader,
at organisasjonenes medlemslister og medlemsopplysninger er unntatt
offentlighet.
I forbindelse med klagebehandlingen i 1996 omgjorde Fordelingsutvalget de
vedtakene fra 1995 hvor det var truffet et såkalt ”straffegebyr”. BFD anmodet
utvalget om også å omgjøre tilsvarende vedtak for perioden 1992 – 1994.
Samtlige av disse vedtakene ble omgjort i 1997. Beløpet som ble tilbakeført
til organisasjonene var kr. 261.586.
5. GENERELT
Fordelingsutvalgets sekretariat har ført eget presedensarkiv.
Utvalget har fungert bra, og arbeidsmiljøet er godt. Samtlige av medlemmene
har sagt ja til reoppnevnelse i det nye Fordelingsutvalget.
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