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Vedtak i klage - nasjonal grunnstøtte 2010 - Kristen idrettskontakt - KRIK
Det vises til klage fra Kristen Idrettskontakt (KRIK) på Fordelingsutvalgets (FUV)
avgjørelse om ikke å gi bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i 2010.
Fordelingsutvalgets vedtak ble formidlet i tilskuddsbrevet datert 10. februar 2010. KRIK
påklaget vedtaket i brev datert 3. mars samme år. FUV opprettholdt etter fornyet
vurdering sitt vedtak. Klagen ble således oversendt departementet den 21. april for
endelig avgjørelse.
Sakens bak runn:
Fra og med 2010 skal det gis bonuspoeng for andel tellende medlemmer i sentralstyret
jf. § 16 tredje ledd b). Ved FUVs behandling av søknaden fikk imidlertid ikke KRIK
godskrevet noen bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret. Kravet i forskriften
er at mer enn 50 %av styrets medlemmer skal være under 27 år pr 31. desember i
grunnlagsåret. KRIKhadde nøyaktig 50 %.
KRIK er ikke uenig i grunnlagstallene, men påklagde likevel vedtaket fordi de mener at
prosessen og informasjonen rundt den nye forskriften (av 29. november 2007) har vært
preget av upresise og inkonsekvente formuleringer når det gjelder %-satser og bruk av
formuleringer som "mer enn", "minimum", "til og med", "under" etc. Dette har ført til
en misforståelse av reglens innhold, og KRIK ber derfor om likevel å få bonuspoeng for
ungdomsrepresentasjon.
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De artementets vurderin
Som Fordelingsutvalget skriver i sitt vedtak så er det departementet som er ansvarlig
for og som sender ut høringsbrev, følgebrev og forskrifter. Fordelingsutvalget skal kun
forholde seg til forskriften som foreligger. Etter departementets mening har
Fordelingsutvalget gjort rett vurdering hva gjelder tolkningen av forskriftens § 16 tredje
ledd bokstav b).
Departementet vil påpeke at en naturlig konsekvens av en høringsprosess, er at den
endelige forskriften blir noe forskjellig fra det utkastet som blir sendt ut på høring.
Departementet mener således at det er organisasjonens eget ansvar å forholde seg til
det som står i den endelige forskriften, og ikke høringsutkastet. Utmålingskriteriet i
forskriften § 16 tredje ledd b) har også vært del av en overgangsordning, og har først
trådt i kraft fra og med tilskuddsåret 2010,jf. forskriften § 42. Dette har gitt
organisasjonene to år til å oppfylle kravene dersom de ønsket det. Departementet
mener for øvrig at det er gitt god informasjon om bonusordningen, blant annet på
Fordelingsutvalgets to informasjonsmøter i 2007 og 2009.
Forskriften åpner heller ikke for å gi dispensasjon til organisasjoner som har misforstått
kravene til bonuspoeng
Departementet stadfester på bakgrunn av dette Fordelingsutvalgets vedtak i saken.
Klagen tas således ikke til følge.
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