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1 Innledning
Fordelingsutvalget er gjennom ”Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009”, kap. 9, og
”Instruks for Fordelingsutvalget av 11. juni 2010, pålagt å kontrollere beregningsgrunn-laget
for tildeling av nasjonal og internasjonal grunnstøtte.
Kontrollen er todelt. I forbindelse med behandling av søknad om grunnstøtte skal kontrollen
rettes mot materialet som inngis ved søknad, herunder revisorattestasjoner. Denne delen av
kontrollen foretas ved gjennomgang av de innsendte søknader med vedlegg, jf. forskriftens
§ 37 andre ledd, og hvor organisasjonene gis fortløpende tilbakemelding om mangler eller feil
som må rettes opp om støtte skal kunne gis. Dette behandles fortløpende i utvalgets møter og
omtales i Fordelingsutvalgets årsrapport. I enkelte tilfeller, og spesielt for nye søkere, foretas
det også en stedlig kontroll av grunnlagsdokumentasjonen i denne delen av kontrollen.
Den andre formen for kontroll foretas ved at det hvert tilskuddsår trekkes ut et utvalg av
organisasjoner som har mottatt tilskudd for særskilt kontroll, jf. forskriftens § 37 tredje ledd.
Det er denne særskilte kontrollen som presenteres i denne rapporten.
For nasjonalt driftstilskudd består kontrollen i en gjennomgang av det materialet
organisasjonene oppbevarer for å dokumentere antall medlemmer og tellende medlemmer,
tellende lokallag, sentrale kurs og sentralstyrets sammensetning. For den internasjonale
grunnstøtten består kontrollen i en gjennomgang av oppbevart materiale som dokumenterer
poenggivende aktiviteter til beregningsgrunnlaget. Nærmere spesifikasjon av den
dokumentasjon som skal foreligge fremgår av forskriftens §§ 24 – 29. I noen tilfeller vil
kontrollen utvides til å verifisere ektheten av den dokumentasjonen som fremlegges.
Dersom Fordelingsutvalget finner at en organisasjon eller noen på dens vegne har gitt
ufullstendige eller ukorrekte opplysninger, og dette har medført at tilskudd er blitt utbetalt
uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake, jf.
forskriftens § 38.

1.1 Fordelingsutvalgets instruks
I instruksen har punkt 3 overskriften ”Spesielt om kontroll”. Innledningsvis heter det:
”Formålet med kontrollarbeidet er å undersøke at organisasjonene tilfredsstiller
grunnvilkårene for tilskudd og at tallene for vurderingen av tilskuddets størrelse er
riktig. Fordelingsutvalget må sette ressursene inn der kontrollbehovet er størst,
eksempelvis:
- der det er store svingninger i tall i oppgitte data fra år til år,
- der organisasjonenes egenkontroll er utilstrekkelig,
- der revisors kontroll er utilstrekkelig,
- hos nye og uerfarne organisasjoner
- der man på annen måte registrerer uregelmessigheter,
- hos organisasjoner som balanserer på grensen til å få tilskudd.
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Fordelingsutvalget bør etter at kontrollen er avsluttet vurdere resultatet i sammenheng
med utvalgets plikt til å veilede og informere organisasjonene om
tilskuddsordningene.”
I instruksens punkt 3.1, Grunntilskudd til nasjonalt arbeid, heter det:
 På søknadstidspunktet og under den saksbehandlingen som følger legges det vekt
på å kontrollere om søknaden oppfyller forskriftens § 30 samt om revisorattesten er
i tråd med skjema og veiledning, godkjent av departementet, jf. forskriftens § 31, 4.
ledd. Av revisorattesten skal det framgå dokumenterte opplysninger om
organisasjonens medlemstall, lokallag og fylker slik forskriften definerer kriteriene.
Eventuelle følgebrev fra organisasjonen med forklaringer, forbehold eller spørsmål,
må gis særlig oppmerksomhet. Fordelingsutvalget skal foreta en
rimelighetsvurdering av de oppgitte data, bl.a. ved å sammenlikne med tidligere års
søknader.
 Dersom Fordelingsutvalget oppdager eller har mistanke om ikke tilfredsstillende
forhold, må utvalget utrede forholdet nærmere. Utvalget kan velge å kontrollere
bare deler av en organisasjons beregningsgrunnlag. Dersom denne delvise
kontrollen avdekker systematiske feil, bør utvalget vurdere en full gjennomgang av
hele beregningsgrunnlaget.
 Ved den årlige, særskilte kontrollen trekkes minimum 15 organisasjoner ut for
nærmere kontroll. Fordelingsutvalgets kontrollarbeid skal etterprøve revisors
arbeid, herunder revisors kontrollhandlinger. De uttrukne organisasjonene skal
kontrolleres for alle de kriterier som særattestasjonen skal inneholde. Utvalget bør
kontakte revisor, daglig leder og eventuelt den valgte styreleder. Ved samtale med
revisor får man nærmere innsikt i den kontroll han eller hun har gjort. Revisors
egne notater er nyttig materiale for videre undersøkelser. Omfanget av den
særskilte kontrollen avhenger blant annet av det inntrykk utvalget får av
søknadsdokumentene, samtaler med revisor og ledelse, det reviderte årsregnskap
for organisasjonen, det sentrale medlemsregister, og årsrapportene fra lokallagene
samt eventuelle stikkprøver.
 Ved Stortingets behandling av St. meld. 32 (1996-97) ble det tatt inn en
bestemmelse i forskriften som medfører at myndighetene ikke kan kreve det
sentrale medlemsregisteret utlevert, men myndighetene gis rett til innsyn (jf.
Forskriftens § 4 siste ledd). Dette må innebære at utvalget bare kan få det sentrale
medlemsregisteret utlevert når organisasjonen ikke motsetter seg dette, men at
utvalget ellers må få innsyn på stedet, dvs. i organisasjonens sekretariat.
Forskriftens § 4 siste ledd begrenser også myndighetenes mulighet til å foreta
stikkprøvekontroll ved å kontakte enkeltpersoner da heller ikke deler av det
sentrale medlemsregisteret kan bringes ut av organisasjonens lokaler med mindre
det skjer med organisasjonens vilje.
 Konkret kan da kontrollen skje ved at organisasjonen kan låne ut det materialet
som revisor har hatt til rådighet, eller at utvalget kan få innsyn i dette materialet i
organisasjonens sekretariat. Dersom utvalget ønsker å foreta stikkprøvekontroll av
medlemmene, kan utvalget enten ringe eller tilskrive medlemmene. Dersom
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organisasjonen motsetter seg dette skal utvalget enten ringe eller tilskrive
medlemmene fra organisasjonens sekretariat. Resultatet av stikkprøvene må
anonymiseres. Dersom utvalget foretar stikkprøvene skal arbeidsdokumentasjon
med opplysninger fra det sentrale medlemsregisteret makuleres. Organisasjonen
skal ikke ha tilgang til arbeidsdokumentasjon med opplysninger fra det sentrale
medlemsregisteret.
I Instruks for Fordelingsutvalget, punkt 3.2 Grunntilskudd til internasjonalt arbeid, heter det:
 På søknadstidspunktet og under den saksbehandlingen som følger legges det vekt
på å kontrollere om søknaden oppfyller forskriftens § 30, jf. § 31, 3. ledd.
Eventuelle følgebrev fra organisasjonen med forklaringer, forbehold eller spørsmål,
må gis særlig oppmerksomhet. Fordelingsutvalget skal foreta en
rimelighetsvurdering av de oppgitte data, bl.a. ved å sammenlikne med tidligere års
søknader. Utvalget må forvisse seg om at den internasjonale aktiviteten gir poeng
og ikke kommer inn under forskriftens § 22, 2. ledd, 2. setning.
 Dersom Fordelingsutvalget oppdager eller har mistanke om ikke tilfredsstillende
forhold, må utvalget utrede forholdet nærmere. Utvalget kan velge å kontrollere
bare deler av en organisasjons beregningsgrunnlag. Dersom denne delvise
kontrollen avdekker systematiske feil, bør utvalget vurdere en full gjennomgang av
hele beregningsgrunnlaget.
 Ved den årlige, særskilte kontrollen trekkes minimum 7 organisasjoner ut for
nærmere kontroll. De uttrukne organisasjonene skal kontrolleres for alle vilkårene
for internasjonalt tilskudd. Etter departementets mening vil det her være tale om
dokumentasjon som ikke kan sies å være en del av det sentrale medlemsregisteret,
og organisasjonene må derfor kunne pålegges å utlevere dokumentasjon i henhold
til forskriftens § 29. Utvalget bør kontakte daglig leder og den valgte styreleder.
Omfanget av den særskilte kontrollen avhenger blant annet av det inntrykk utvalget
får av søknadsdokumentene, samtaler med ledelsen, det reviderte årsregnskap for
organisasjonen, dokumentasjon for internasjonale aktiviteter samt eventuelle
stikkprøver. Utvalget må forvisse seg om at den internasjonale aktiviteten gir poeng
og ikke kommer inn under forskriftens § 22, 2. ledd, 2.

1.2 Innskjerping av dokumentasjonskrav ved søknadstidspunktet
Fordelingsutvalget har de senere årene strammet inn på kravet om at organisasjonene må
kontrollere grunnlagsdokumentasjonen før søknaden sendes inn, og at organisasjonene kun
må søke med de grunnlagstallene de har dokumentasjon for i sentralleddet ved søknadstidspunktet. Fordelingsutvalget har følgelig også strammet inn på muligheten for innhenting av
manglende dokumentasjon ved funn av mangler i årets og fremtidige kontroller, men uten å
sette til side vanlig forvaltningspraksis.

1.3 Organisasjoner i kontroll
Utvalget valgte, både på særskilt grunnlag og ved tilfeldig utvalg, ut 21 organisasjoner til den
nasjonale kontrollen, og 9 til den internasjonale. Tre av organisasjonene ble trukket ut til både
den nasjonale og internasjonale kontrollen. I realiteten omhandler derfor denne rapporten
kontroll av 27 organisasjoner.
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1.4 Utvidelse av kontrollen
Utvalget har fra og med 2004 utvidet kontrollmetodene i tråd med instruksen for utvalget og
anbefalingene i Rapport 2002-06-17 ”Om bruk av kontrollmetoder og revisors
særattestasjon”. Denne utvidelsen har innebåret at utvalget har gått bak dokumentasjonen som
blir fremlagt for å kontrollere om dokumentasjonen er ekte og korrekt.
Metodene for utvidet kontroll innebærer bl.a. å kontakte medlemmer for å kontrollere om
personer oppgitt som tellende medlemmer av organisasjonen har vært medlem i
organisasjonen, var medlem i det gjeldende grunnlagsåret, hadde betalt kontingent for det
gjeldende grunnlagsåret og om medlemmet var under 26 i grunnlagsåret. Lokallagsledere og
andre med verv i lokallaget kontaktes for å kontrollere om årsrapportene som fremlegges for
utvalget er ekte og at opplysningene som står i rapporten ikke er endret etter at de er sendt inn
til organisasjonens sentralledd. I forbindelse med internasjonal grunnstøtte kontakter utvalget
medlemmer som oppgis som deltakere på aktiviteten for å kontrollere at de faktisk deltok og
at andre opplysninger som er gitt om aktiviteten er korrekte.
I forbindelse med utvidet kontroll er det også tatt kontakt med bank/post for å kontrollere
ektheten til enkelte innbetalingsgiroer og lignende.
Det ble det ikke gjennomført utvidet kontroll i den ordinære kontrollrunden for tilskuddsåret
2011.
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2 Resultat av kontrollen
Dette er Fordelingsutvalgets rapport etter kontroll av 27 organisasjoner og deres grunnlag for
å motta nasjonal og/eller internasjonalt driftstilskudd for tilskuddsåret 2011. Kontrollen
bygger på en gjennomgang av dokumentasjon oppbevart hos de forskjellige organisasjonene
og møter med organisasjonenes ledelse. Etter at representanter for utvalget var på besøk hos
organisasjonene og gjennomførte kontrollen, og utvalget så vurderte funnene, ble det fattet
vedtak i sakene og størrelse på eventuell justering av poeng og eventuell tilbakebetaling av
utbetalt tilskudd. Organisasjonene har deretter hatt mulighet for å klage på utvalgets vedtak,
jf. forskriftens § 36 og Forvaltningslovens kap. VI, § 28. Klageinstans er Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet (BLD).
Funnene i denne kontrollen er til en viss grad de samme som tidligere år. Det er avdekket få
avvik, og utvalget synes at disse funnene opprettholder inntrykket av at de aller fleste
organisasjonene har relativt god kontroll på sine rutiner for innhenting, kvalitetssikring og
oppbevaring av grunnlagsdokumentasjonen. Utvalget synes naturligvis at dette er positivt
samtidig som vi ser muligheten for at selve utvalget av organisasjoner kan være med på å
forklare resultatet når man gjør sammenligninger mellom ulike år, og at enkelte funn kan gi
store utslag avhengig av størrelsen på organisasjonen og feilen som avdekkes.
Utvalget har tidligere også pekt på at bedringen i resultatene de siste fem til seks årene i stor
grad kan skyldes at det blir gjennomført jevnlige kontroller og veiledning hos
organisasjonene, og at det er viktig at alle organisasjonene blir fulgt opp med få års
mellomrom. Det er ofte stort gjennomtrekk av ansatte og tillitsvalgte i organisasjonene.
Likevel er det viktig at organisasjonene selv lager internrutiner som gjør at de selv sørger for
kompetanseoverføringen, og at dette ikke må være utvalgets ansvar. Utvalget har da også de
siste årene laget både brukerveiledning og økonomihåndbok for organisasjonene som skal
hjelpe organisasjonene med nettopp dette. Både økonomihåndboka og brukerveiledningen
blir oppdatert så snart det er behov for det.
Det har fra utvalgets side flere ganger blitt understreket at organisasjonene skal ha all
dokumentasjon tilstede når man sender inn søknaden. Dette vil bli fulgt opp også ved
fremtidige kontroller.
Utvalget mente etter kontrollen i 2004 at innsatsen overfor den internasjonale grunnstøtten
kunne trappes en del ned fordi det ble funnet få avvik i grunnlagsdokumentasjonen og at
mange organisasjoner ble kontrollert ofte siden det var relativt få organisasjoner som søkte
om internasjonal grunnstøtte. Departementet endret da også utvalgets instruks i forhold til
hvor mange organisasjoner som må tas ut til internasjonal kontroll hvert år fra 15 til 7. Årets
kontroll fortsetter å forsterke inntrykket av at organisasjonene har gode rutiner for innhenting,
kvalitetssikring og oppbevaring av grunnlagsdokumentasjonen. Kontrollen må fortsatt
gjennomføres, men kan holdes på nåværende nivå.
Praksisen med å trekke ut hovedparten av organisasjonene i kontrollen blant de som ikke har
vært kontrollert de siste fem årene er videreført. Utvalget av organisasjoner er således jevnt
fordelt på både størrelse og type, og sier derfor en del om helheten av organisasjonene i
ordningen. Imidlertid er det fortsatt en risiko for at organisasjoner som ikke har vært i
kontroll på flere år ikke har like gode rutiner som organisasjoner som blir kontrollert ofte,
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som nevnt tidligere. Dermed kan det oppdages flere feil enn ved en ren slumpmessig
utvelgelse av alle organisasjonene.
Utvalget finner ofte at organisasjonene har unnlatt å ta med medlemmer, lokallag, kurs og
internasjonale aktiviteter som de egentlig har krav på. Årsaken skyldes ofte at
dokumentasjonen har kommet inn etter at søknadsfristen har utløpt eller at organisasjonene
har vært usikre på om medlemmet el.l. kunne godkjennes. Utvalgets praksis har da vært å ta
disse med i organisasjonens beregningsgrunnlag. Dette følger vanlig forvaltningspraksis.
Nedenfor presenteres hovedtrekkene ved utvalgets funn i kontrollen.

2.1 Medlemstall
Kontrollen av medlemstall har forskjellig fokus ved sentral og lokal kontingentinnkreving.
Ved den sentrale kontingentinnkrevingen kontrolleres opplysningene i medlemsregisteret opp
mot innbetalingsbilag, OCR-lister, SMS-innbetalinger og eventuelle medlemslister for
kontant betaling. Ved den lokale kontingentinnkrevingen kontrolleres opplysninger fra
organisasjonene om hvilke tall de har tatt med i søknaden fra de forskjellige lagene opp mot
innsendte medlemslister.
Utvalget har også i år hatt et visst fokus på organisasjonenes praktisering av
familiemedlemskap etter funn av avvikende praksis hos organisasjonen SOS Rasisme.
Spesielt gjelder dette innmelding og betaling av kontingent for personer som en ikke er verge
for.
De avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 Én organisasjon hadde tatt med gavemedlemskap i antallet tellende medlemmer
 Én organisasjon manglet en egen liste over medlemmer som hadde betalt kontant til
sentralleddet
 Én organisasjon hadde tatt med medlemmer som var over 25 år som tellende
 Én organisasjon hadde summert feil på en lokal medlemsliste
 Én organisasjon hadde ført opp feil tall i søknaden
 Én organisasjon hadde tatt med medlemmer som hadde betalt etter tellingstidspunktet
som tellende
Det fremgår av kontrollen at det har vært svært få avvik når det gjelder grunnlagsdokumentasjonen for medlemstallene.

2.2 Lag og utbredelse
Ved kontroll av lokallag fokuserer utvalget på lokallagenes innsendte årsrapporter; at de er
sendt inn til organisasjonens sentralledd, at de inneholder de nødvendige opplysningene i
henhold til forskriftens §§ 10 og 26, og at innholdet i årsrapporten viser at lokallagene kan
godkjennes etter forskriftens § 9.
Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 Tre organisasjoner manglet adresser til styremedlemmene på et eller flere av
årsrapportskjemaene
 Hos fire av organisasjonene var årsrapporter underskrevet av andre enn leder eller to
av styrets medlemmer
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Én organisasjon manglet informasjon om styrets sammensetning på årsrapporten
Én organisasjon hadde årsrapporter med mangelfull informasjon om styrets
funksjonsperiode
Tre organisasjoner manglet årsrapporter
Én organisasjon hadde tatt med lokallag i utlandet som tellende

Fordelingsvalget har gitt beskjed under kontrollen om at enkelte av organisasjonene må
forbedre årsrapportene.

2.3 Sentrale kurs
Ved kontroll av de sentrale kursene ligger fokuset hos utvalget på dokumentasjonen fra
organisasjonen som viser at kursene er gjennomført, som sier noe om innholdet på og
varigheten av kursene, og ellers at kursene tilfredsstiller kriteriene i forskriftens § 11, samt
dokumentasjonsbestemmelsene i § 27.
Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 Én organisasjon hadde ført opp kurs med for få timer pedagogisk innhold
 Én organisasjon hadde ikke skilt mellom tellende deltakere og andre deltakere
 Én organisasjon manglet adresse og lokallagstilknytning på deltakerne
 Samme organisasjon hadde heller ikke datert eller signert deltakerlistene
 Én organisasjon hadde tatt med deltakere over 25 år som tellende

2.4 Sentralstyrets sammensetning
2010 var første året organisasjonene fikk poeng for sentralstyrets sammensetning. Det gis
bonuspoeng dersom organisasjonene tilfredsstiller kravene til minst 40 % av hvert kjønn og
mer enn 50 % faste styremedlemmer under 27 år.
I kontrollen fokuserer utvalget på en oversikt fra organisasjonen over styremedlemmenes
navn, kjønn, alder og innvelgingstidspunkt, jf. forskriftens § 28. Utvalget ber også om
årsmøteprotokoller som skal bekrefte denne listen.
I kontrollen ble det kun funnet avvik hos én organisasjon, som hadde tatt med
varamedlemmene og ikke de ansattes representant i beregningen av styresammensetningen, jf.
punkt 5.16.4.

2.5 Internasjonal grunnstøtte
Ved kontroll av den internasjonale grunnstøtten ligger fokuset hos utvalget på dokumentasjonen fra organisasjonen som viser at organisasjonens representanter faktisk har deltatt på de
angjeldende aktivitetene og at aktivitetene tilfredsstiller kriteriene i forskriftens §§ 22 og 23,
samt dokumentasjonsbestemmelsene i § 29.
Følgende avvik ble funnet i den internasjonale kontrollen i år:
 Én organisasjon hadde tatt med for mange deltakere i søknaden
 Flere organisasjoner hadde mangelfull dokumentasjon ved kontrolltidspunktet
Som i tidligere kontroller forsterker resultatet av den internasjonale kontrollen inntrykket av
at dokumentasjonen for den internasjonale aktiviteten i all hovedsak er i orden. Utvalget tror
dette kan ha en sammenheng med at det er fokusert mye på dette de siste årene, og at
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regelverket for internasjonal grunnstøtte er enklere å forholde seg til. Samtidig er det færre
organisasjoner som får internasjonal grunnstøtte, og de organisasjonene som får støtten har
generelt vært i ordningen i mange år.

2.6 Samlet oppstilling
Sammenligner man kontrollene for årene 2009 - 2011 (se oppstillingen under) er
hovedkonklusjonen at andelen negative funn holder seg lav. Det er imidlertid avdekket flere
feil i denne kontrollen enn tidligere, men dette skyldes hovedsakelig store avvik hos én
organisasjon.
I 2011 har Fordelingsutvalget kun måttet sende tilbakebetalingskrav til en organisasjon.
Utvalget var i hovedsak ferdig med kontrollen innen fristen for 2. utbetaling av grunnstøtten.
Støttebeløpet for organisasjoner med endringer i beregningsgrunnlaget, enten det er positivt
eller negativt, er derfor justert ved denne utbetalingen. Dette er positivt med tanke på at man
slipper å motregne støttebeløp fra et år til et annet. Organisasjonene får også en reaksjon på
eventuelle negative funn innenfor det aktuelle tilskuddsåret.
Nedenfor finnes en samlet oppstilling av funnene i årets kontroll. Tallene sier noe om avvik i
forhold til det totale antallet tellende lag, tellende medlemmer, sentrale kurs og internasjonale
aktiviteter i organisasjonene som ble trukket ut i stikkprøvekontrollen. Det presiseres at
tallene i denne oppstillingen gjelder de organisasjonene som er omtalt i denne rapporten, og
ikke det samlede antall organisasjoner som mottar støtte gjennom disse tilskuddsordningene.
For øvrig henvises det til rapportens punkt 3.1 vedrørende justeringer, og til de nevnte
paragrafene i forskriften.

Tellende
medlemmer, § 6
Tellende lokallag,
§9
Sentrale kurs,
§ 11
Deltakerdager på
sentrale kurs,
§ 11
Internasjonale
aktiviteter, § 22
Internasjonale
poeng, § 23

2009
Ikke
Ant. i
godkjente/
søknadene
nedjustert
2
63 231

2010
Ikke
Ant. i
godkjente/
søknadene
nedjustert
152
84 565

2011
Ikke
Ant. i
godkjente/
søknadene
nedjustert
303
126 083

12

1 532

11

2 092

532

2 934

0

60

0

181

4

138

58

7 044

0

13 817

463

25 691

2

50

1

26

1

103

68

404

8

1 488

92

949
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3 Reaksjoner fra FUV - tilbakebetalingskrav og presiseringer
3.1 Justeringer
Det er for 2011 utført justeringer av beregningsgrunnlaget hos 16 organisasjoner med
nasjonal grunnstøtte og 3 med internasjonal grunnstøtte. Dette kan virke som et høyt tall, men
det er ofte små justeringer som gjøres. Det er kun store justeringer hos én organisasjon.
Samtidig var tre av justeringene av positiv art, det vil si at organisasjonen fikk oppjustert sine
poengsummer p.g.a. at det ble godtatt medlemmer, lag eller kurs som ikke var tatt med i
søknaden. Til sammenligning ble det foretatt justeringer hos til sammen 12 organisasjoner
med nasjonal støtte og 3 med internasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2010.
Hos én organisasjon, Norges Musikkorpsforbund, ble det foretatt en større justering fordi
organisasjonen manglet årsrapporter for et større antall lokallag. Organisasjonen har
imidlertid klaget på vedtaket, og klagen er foreløpig ikke ferdigbehandlet.

3.2 Utvidet kontroll
Det ble ikke gjennomført utvidet kontroll i 2011.
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4 Forutgående kontroll
I forbindelse med behandling av søknadene, gjennomførte utvalget en forutgående kontroll av
13 av organisasjonene i ordningen.
Organisasjonene som ble kontrollert var:
 AKKS Norge (AKKS)
 Blå Kors Norge (BKN)
 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet (DVFF)
 Islam Net (IN)
 Junior- og barneorganisasjonen (JUBA)
 KiA UNG (KIA)
 Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT)
 MakeMusic (MM)
 Norwegian Azerbaijani Youth Organization (NAYO)
 Nomade Ungdomsforening (NUF)
 Skjærgårds LIVE (SG LIVE)
 Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU)
 Demokratisk Ungdomsunion i Øst-Kurdistan (YEKÊTÎ LAWAN)
Årsaken til at så mange organisasjoner ble tatt ut i forutgående kontroll skyldes hovedsakelig
det høye antallet nye søkere de siste tre årene.
Fordelingsutvalgets sekretariat gjennomførte stedlig kontroll hos organisasjonene, og
kontrollerte da grunnlagsdokumentasjonen, samt så på rutiner og systemer for innhenting,
kvalitetssikring og oppbevaring av denne. Temaer som ble berørt var bl.a. krav til
kontingenter, utforming av årsrapporter, medlemsregister og lignende.
I noen få tilfeller ble organisasjonene kun bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon som
utvalget hadde behov for, og for en av organisasjonene ble det igangsatt utvidet kontroll av
medlemmene.
Resultatet fra disse kontrollene ble fortløpende behandlet av utvalget, og ble lagt til grunn for
vedtaket i hver enkelt sak, samt den eventuelle størrelsen på tilskuddet. Hver sak er
dokumentert i utvalgets møteprotokoller, og vil derfor ikke bli berørt i denne rapporten utover
det ovenfor nevnte.
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5 Kontroll av nasjonalt driftstilskudd
5.1 AFS

AFS Norge Internasjonal Utveksling
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56645

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 5 814
Bonuspoeng: 5 232,6
Totalt poeng: 11 046,6
Ant. medl. totalt: 1 355
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 876
Tellende lokallag: 21
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 48

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 5 878
Bonuspoeng: 5 290,2
Totalt poeng: 11 168,2
Ant. medl. totalt: 1 355
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 876
Tellende lokallag: 21
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 56

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.1.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget vil innledningsvis bemerke at alle adressene på styremedlemmene i lokallagene skal
stå på årsrapporten. Det er ikke tilstrekkelig at de finnes i medlemsregisteret.
Akershus fylke:
AFS Follo

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Akershus: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
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Hedmark fylke:
AFS Hamar

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hedmark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Hordaland fylke:
AFS Voss

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Nordland fylke:
AFS Bodø

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Nordland: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
AFS Harstad

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Troms: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)

5.1.2

Dokumentasjon på medlemstall

AFS har sentral kontingentinnkreving, og oppbevarer ocr-lister og bankbilag. Utvalget tok
stikkprøve av et lite utvalg medlemmer, og fant ingen avvik.

5.1.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

AFS må passe på at medlemslistene inneholder navn, adresse, fødselsår, lokallagstilknytning
og evt. organisasjonstilknytning på alle deltakerne.
Kurs nr. 1

”Vårseminar”

Oslo

27. – 29. mars

- organisasjonen hadde nok timer med pedagogisk undervisning til at de kunne
føre opp 3 kursdager, men hadde kun ført opp 2. Med 8 deltakere på kurset
oppjusteres AFS beregningsgrunnlag med 8 deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes, og antallet deltakerdager oppjusteres fra 16 til 24 p.g.a. at
kurset hadde nok timer i gjennomsnitt for 3 dager, jf. forskriftens § 11.
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Kurs nr. 2

”Høstseminar”

Siggerud

6. – 8. november

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet
Vedtak:

Godkjennes

5.1.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av listen over styremedlemmer per 31.12.08 mot årsmøteprotokollen viste
ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.1.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

AFS beregningsgrunnlag økes med 8 deltakerdager, tilsvarende 64 grunnpoeng.
Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2011.
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5.2 BO

bandOrg
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56509

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 6 475
Bonuspoeng: 5 827,5
Totalt poeng: 12 302,5
Ant. medl. totalt: 1 322
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 775
Tellende lokallag: 52
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 6 475
Bonuspoeng: 5 827,5
Totalt poeng: 12 302,5
Ant. medl. totalt: 1 322
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 775
Tellende lokallag: 52
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.2.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Østfold fylke:
Metrock

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Østfold: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Vestfold fylke:
Svarttjern

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Vestfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
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Hordaland fylke:
Blue Cold Ice Water

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Nord-Trøndelag fylke:
Steve Cooling

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for N-Tr.lag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Finnmark fylke:
Kultbandet

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Finnmark: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)

5.2.2

Dokumentasjon på medlemstall

BO har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslisten er en del av årsrapporten. Utvalget
gjennomgikk medlemslistene for lokallagene over, og fant ingen avvik.

5.2.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.09 opp imot årsmøteprotokollen viste ingen
avvik i forhold til opplysningene i søknaden.
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5.3 BURG Barne- og ungdomsrevmatikergruppe
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56662

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 5 912
Bonuspoeng: 4 729,6
Totalt poeng: 10 641,6
Ant. medl. totalt: 1 173
Fylker med tellende lokallag: 8
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 736
Tellende lokallag: 8
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 229

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

nei
nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 4 550
Bonuspoeng: 3 640
Totalt poeng: 8 190
Ant. medl. totalt: 1 173
Fylker med tellende lokallag: 7
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 736
Tellende lokallag: 7
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 65

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.3.1

nei
nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Nord-Trøndelag:
Nord-Trøndelag

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Nord Trøndelag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Møre og Romsdal:
Møre og Romsdal

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Møre og Romsdal: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
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Sør-Trøndelag:
Sør-Trøndelag

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Sør-Trøndelag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Vest-Agder:
Vest-Agder

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Vest-Agder: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Telemark:
Telemark

-

dokumentasjonen som forelå på kontrolltidspunktet
viste at årsrapporten var underskrevet av kasserer i
lokallaget. Lokallaget tilfredsstiller dermed ikke
forskriftens § 10 og underkjennes.

Til sammen for Telemark.: Ingen lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Oslo og Akershus:
Oslo og Akershus

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Oslo og Akershus: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Nordland:
Nordland

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Nordland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Sogn og Fjordane:
Sogn og Fjordane

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Sogn og Fjordane: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)

5.3.2

Dokumentasjon på medlemstall

BURG har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-datafilene i sentralleddet.
Utvalget plukket ut noen få medlemmer og sjekket opplysningene mot medlemsregisteret og
OCR-filer. Det ble ikke funnet avvik.
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5.3.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Tenåringsweekend”

Hurdal

5. – 7. juni

- I henhold til forskriftens § 11 skal det pedagogiske innholdet på kurset ha en
varighet på minst 10 klokketimer. Kontrollen viste at dette kurset totalt hadde
maksimalt 8 klokketimer med pedagogisk innhold.
Vedtak:

Kurset ”Tenåringsweekend” godkjennes ikke pga for få timer med
pedagogisk innhold, jf. forskriftens § 11. BURG trekkes for 164
deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

Kurs nr. 2

”Ungdomsweekend”

Hurdal

25. – 27. september

- Kontrollen viste at kurset hadde 13 tellende deltakere mot 15 i søknaden.
Vedtak:

Godkjennes med 13 tellende deltakere.

Kurs nr. 3

”Familiesamling”

Nevlunghavn

24. – 31. juni

- Kontrollen viste at kurset hadde 13 tellende deltakere mot 53 oppgitt i
søknaden. Årsaken var at organisasjon ved en feil hadde talt med søsken av
tellende medlemmer.
Vedtak:

Godkjennes med 13 tellende deltakere.

5.3.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

BURG trekkes for ett lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng og 164 deltakerdager, tilsvarende
1 312 grunnpoeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2011.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik
avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.4 DFEF-BUR

De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56507

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 8 330
Bonuspoeng: 9 163
Totalt poeng: 17 493
Ant. medl. totalt: 1 468
Fylker med tellende lokallag: 7
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 266
Tellende lokallag: 40
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 8 330
Bonuspoeng: 9 163
Totalt poeng: 17 493
Ant. medl. totalt: 1 468
Fylker med tellende lokallag: 7
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 266
Tellende lokallag: 40
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.4.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oppland fylke:
Tentro Harestua

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Oppland: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Vestfold fylke:
Basic

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

23

Til sammen for Vestfold: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Aust-Agder fylke:
Arendal

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for A-Agder: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Rogaland fylke:
Klippen Ungdom

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Rogaland: 10 lokallag godkjennes (1 sjekket av 10 rapporterte lokallag)
Hordaland fylke:
Sion Ungdommen

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 7 lokallag godkjennes (1 sjekket av 7 rapporterte lokallag)

5.4.2

Dokumentasjon på medlemstall

DFEF-BUR har kun lokal kontingentinnkreving, og lokallagene sender inn medlemslister
sammen med årsrapportene for lokallagene. Utvalget gjennomgikk medlemslistene for de
ovennevnte lokallagene, og kontrollerte disse mor en oversikt over ant. tellende medlemmer
per lokallag. Det ble ikke funnet noen avvik.
Det er utvalgets inntrykk at DFEF-BUR nå har et tilfredsstillende system for innhenting,
kvalitetssikring og oppbevaring av grunnlagsdokumentasjonen.

5.4.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av listen over styremedlemmer per 31.12.09 viste ingen avvik i forhold til
opplysningene i søknaden.
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5.5 DiN

Dysleksi Norge

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56738

Registreringstidspunkt: 31.12.2009

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 10 481
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 10 481
Ant. medl. totalt: 6 164
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 1 421
Tellende lokallag: 32
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 222

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 10 181
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 10 181
Ant. medl. totalt: 6 164
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 1 421
Tellende lokallag: 26
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 222

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.5.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

DiN opplyste om at de hadde færre tellende lokallag enn det som ble oppført på søknadsskjemaet. Dette skyldtes bl.a. at enkelte årsrapportskjemaer var underskrevet av andre enn
lokallagsleder, men ikke av to styremedlemmer, jf. forskriftens § 10. De opplyste imidlertid
også om at de hadde fått inn to årsrapporter etter at søknaden var sendt. Til sammen hadde
organisasjonen 26 tellende lokallag.
Østfold fylke:
Moss

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Østfold: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
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Vestfold fylke:
Horten

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Vestfold: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Sogn og Fjordane fylke:
Sogn

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for SOF: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Møre og Romsdal fylke:
Molde

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for MOR: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Nordland fylke:
Bindal

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Nordland: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)

5.5.2

Dokumentasjon på medlemstall

DiN har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filer og bankbilag i sentral-leddet.
Utvalget sjekket at det var mulig å spore fra medlemsregisteret til OCR-filene.

5.5.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

FUV kontrollerte de fire oppgitte kursene. Det ble ikke avdekket mangler, men utvalget
kommenterte at programmene kunne være enda mer detaljerte.

5.5.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av listen over styremedlemmer per 31.12.09 mot årsmøteprotokollen viste
ingen avvik.
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5.5.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse
DiNs beregningsgrunnlag reduseres med 6 tellende lokallag, tilsvarende 300 grunnpoeng.
Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. fordeling 2011. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.6 DNT

Den Norske Turistforening
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 09/56518

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 55 190
Bonuspoeng: 5 519
Totalt poeng: 60 709
Ant. medl. totalt: 231 783
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 42 145
Tellende lokallag: 65
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 234

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 53 390
Bonuspoeng: 5 339
Totalt poeng: 58 729
Ant. medl. totalt: 231 783
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 42 145
Tellende lokallag: 29
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 234

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Nei
Nei

5.6.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse
Årsrapportskjemaene til DNT inneholder nå all informasjon som kreves. Organisasjonen har
dermed fulgt opp tidligere kontrollrapporter på de fleste punkt. Av de 65 innrapporterte
tellende lokallagene er imidlertid 36 årsrapporter signert av en annen enn lokallagets leder
eller to av styrets medlemmer jf. forskriftens § 10. I de fleste tilfeller er det daglig leder av
laget som har signert. Under kontrollen fremførte DNT at dette var noe de hadde forstått var
greit, og viste i den forbindelse til forrige kontroll og utvalgets informasjonsmøte i 2007.
DNTs årsrapportskjema fra 2006 viser at de krevde signatur fra styreleder, mens i skjemaet
for 2009 er dette endret til daglig leder. Derfor er det grunn til å tro at de har gjort dette i god
tro.
I kontrollrapporten for 2005 står det om dokumentasjon på lag og utbredelse:
«For noen av DNTs lokallag hadde daglig leder underskrevet årsrapporten, og ikke
styreleder. I forskriftens § 10 heter det at ”(…) Årsrapporten skal være (…) datert og
signert av lederen for lokallaget (…)”. Med leder menes den demokratisk valgte
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lederen, altså styreleder. Unntaket gjelder for de lokallagene hvor det er 3 eller færre
medlemmer over 15 år, jf. forskriftens § 9. Fordelingsutvalget vil påpeke at DNT må
endre på sin praksis fra og med grunnlagsåret 2005, men vil ikke trekke DNT i
beregningsgrunnlaget for de lokallagene som i dag har årsrapporter underskrevet av
daglig leder.”
I kontrollen for 2007 fremgår det at:
«DNT må rydde opp i årsrapportskjemaene sine. Dato for valg av styremedlemmer
skal være for grunnlagsåret, ikke for søknadsåret. Adresser til styrets medlemmer skal
være påført skjemaet, og skjemaet skal være datert og signert av styrets leder i
grunnlagsåret. Utvalget minner DNT om at dette skal være på plass innen søknad
sendes.”
DNT har med andre ord ryddet opp i årsrapportskjemaene i tråd med kontrollrapporten fra
2007, bortsett fra kravet om at det er styrets leder som skal signere. I og med at utvalget i to
påfølgende kontroller har påpekt dette skriftlig overfor DNT, trekkes det for 36 tellende
lokallag for tilskuddsåret 2011, tilsvarende 1 800 grunnpoeng.

5.6.2

Dokumentasjon på medlemstall

DNT har hovedsakelig sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filer i sentralleddet,
men det er mulig å betale inn kontant ved en del hytter og i organisasjonens butikker.
Sentralleddet får tilsendt vervelapper (kvitteringer) for en del av disse innbetalingene.
Medlemmene blir registrert i sentralt medlemsregister og kvitteringene oppbevares sentralt.
Det er med andre ord mulig å kontrollere opplysningene i medlemsregisteret mot disse. En
svakhet ved disse vervelappene er at medlemmets signatur ikke fremkommer.
I møte med organisasjonen ble det klart at DNT ønsker å innarbeide signatur på vervelapper,
samt sikre rutiner for at lokallagene som mottar innbetalinger kontant lager egne lister som
signeres av styreleder eller to av styrets medlemmer. Disse listene sendes inn sammen med
årsrapportskjema fra lokallaget jf. forskriftens § 25, fjerde ledd.
I forbindelse med revisors særattestasjon ble det klart at DNT hadde tatt med for mange
medlemmer. Organisasjonen opererer med gavemedlemskap, hvor det er mulig å betale
medlemskap for andre for ett år av gangen. Denne ordningen strider mot forskriftens § 6 om
at tellende medlemmer individuelt og selvstendig skal ha meldt seg inn i organisasjonen.
Disse medlemmene trakk DNT selv ut av søknadsgrunnlaget. Utvalget ber DNT lage sikre
rutiner slik at dette ikke gjentar seg.
Det ble ikke funnet avvik ved stikkprøvekontroll av et mindre antall medlemmer.

5.6.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

FUV kontrollerte de oppgitte kursene. Det ble avdekket enkelte mangler, men ingenting som
skulle tilsi at kurset ikke kunne godkjennes med det oppgitte antall deltakerdager. Nødvendig
dokumentasjon ble funnet, men ved hjelp av flere kilder. DNT må særlig forbedre rutinene
når det gjelder:
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5.6.4

Signering av selve deltakerlisten av kursleder
Det må fremgå klart av deltakerlisten at deltaker var tilstede minst 75 % av
tiden
For hvert enkelt kurs eller for kursene samlet skal det fremgå hvordan
sentralleddet er faglig og økonomisk ansvarlig for kurset
All dokumentasjon jf. forskriftens § 27 skal være tilgjengelig på
søknadstidspunktet

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av listen over styremedlemmer per 31.12.08 viste at DNT oppfyller kriteriet
for bonuspoeng for kjønnsbalanse i sentralstyret.

5.6.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse
DNTs beregningsgrunnlag nedjusteres med 36 tellende lokallag, tilsvarende 1 800
grunnpoeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2011. Utvalget
vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.7 HU

Humanistisk Ungdom
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56605

Registreringstidspunkt: 31.12.2009

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 9 570
Bonuspoeng: 10 527
Totalt poeng: 20 097
Ant. medl. totalt: 1 048
Fylker med tellende lokallag: 10
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 807
Tellende lokallag: 15
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 732

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 9 570
Bonuspoeng: 10 527
Totalt poeng: 20 097
Ant. medl. totalt: 1 048
Fylker med tellende lokallag: 10
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 807
Tellende lokallag: 15
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 732

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.7.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Østfold fylke:
Østfold fylkeslag

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen
viste at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Østfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Rogaland fylke:
Jæren

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen
viste at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Rogaland: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)
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Hordaland fylke:
Bergen studentlag

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen
viste at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Sør-Trøndelag fylke:
Trondheim
-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen
viste at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for S.-Tr.lag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Finnmark:
Vadsø

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen
viste at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Finnmark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)

5.7.2

Dokumentasjon av medlemstall

HU har sentral kontingentinnkreving. Moderorganisasjonen Human-Etisk Forbund (HEF) tar
hånd om medlemsregisteret. OCR-filene oppbevares i sentralleddet, men en datakræsj gjorde
at OCR-filene fra før mai 2009 er forsvunnet. Organisasjonen har imidlertid utskrifter av ocroppdateringene i regnskapet. HU må sørge for rutiner som sikrer at all
grunnlagsdokumentasjon oppbevares i fem år, jf. forskriftens § 24.

5.7.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.09 viste ingen avvik i forhold til
opplysningene i søknaden.

32

5.8 JUV

Juvente

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56733

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 10 560
Bonuspoeng: 11 616
Totalt poeng: 22 176
Ant. medl. totalt: 1 196
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 876
Tellende lokallag: 18
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 1 009

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 10 760
Bonuspoeng: 11 836
Totalt poeng: 22 596
Ant. medl. totalt: 1 196
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 876
Tellende lokallag: 20
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 1 009

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.8.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Juvente skal ha opplysninger om styrets funksjonsperiode på alle årsrapporter fra og med
grunnlagsåret 2010. Under kontrollen ble det klart at Juvente ikke hadde oppgitt Os og Fusa
og Tvedestrand lokallag i søknaden. Disse ble kontrollert og funnet i orden.
Møre og Romsdal:
Molde

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Møre og Romsdal: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Akershus:
Ås

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
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dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
Til sammen for Akershus: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Oslo fylke:
Nerd

-

Oslo

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Oslo: 2 lokallag godkjennes (2 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Oppland fylke:
Valdres

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Oppland: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Buskerud/Vestfold/Telemark:
VeTeBu
-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Buskerud/Vestfold/Telemark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1
rapportert lokallag)
Aust-Agder fylke:
Tvedestrand

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Aust-Agder: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)

Vest-Agder fylke:
Sjøstrand

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Vest-Agder: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Rogaland:
Haugesund

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
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Stavanger

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Rogaland: 2 lokallag godkjennes (2 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Hordaland:
Nordhordaland

-

Os og Fusa

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 4 lokallag godkjennes (2 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
Lenvik

-

Målselv

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Troms: 3 lokallag godkjennes (2 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Nordland fylke:
Lofoten og Vesterålen

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Nordland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)

5.8.2

Dokumentasjon på medlemstall

Juvente har sentral kontingentinnkreving. Utvalget foretok stikkprøver av et mindre antall
medlemmer. Det fremkom at organisasjonen ikke har en sentral medlemsliste over
medlemmer som betaler kontant (vervelapper) til sentralleddet. For de relativt få
medlemmene dette gjelder ville det være mulig å spore registrering i medlemsregister til
vervelapp og innbetaling i bank. Med andre ord er det ikke tvil om gyldigheten av
medlemskapene. Juvente må fra og med grunnlagsåret 2010 enten føre de gjeldende
medlemmene på en egen medlemsliste (jf. forskriftens § 25 tredje ledd) eller sørge for et
sikkert system som gjør det enkelt å spore medlemmer som betaler kontant fra selve
medlemsregisteret til vervelapper/vervelister/kvitteringer (daterte og signerte av medlemmet)
og videre til innbetaling i bank.
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5.8.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Diil Weekend”

27. – 29. mars

Stange

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 4

”FRISTIL Lederskolering…”

Lillestrøm

11. – 13. september

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 8

”FRISTIL konferansen 2009”

Kvamskogen

24. – 26. april

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 11

”Skjenkekontrollen kurset 2009” Ski

2. – 4. april

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet
Vedtak:

Godkjennes

5.8.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.09 (utskrift fra Brønnøysundregistret) viste at
organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og
ungdomsrepresentasjon.

5.8.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Juventes beregningsgrunnlag oppjusteres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100
grunnpoeng. Tilskuddet justeres ved 2. utbetaling.
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5.9 MHU

Mental Helse Ungdom
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56684

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 4 870
Bonuspoeng: 5 357
Totalt poeng: 10 227
Ant. medl. totalt: 515
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 317
Tellende lokallag: 17
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 352

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 4 320
Bonuspoeng: 4 752
Totalt poeng: 9 072
Ant. medl. totalt: 515
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 282
Tellende lokallag: 15
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 289

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.9.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

MHUs årsrapporter var utformet på en måte som ikke ga 100 % svar på hvem som satt i
styrene ved tellingstidspunktet. Utvalget mener de kan godkjennes ved dette tilfellet, men ber
MHU om å endre årsrapportene i tråd med tilbakemeldingene som ble gitt under kontrollen,
slik at det går helt klart frem hvem som satt i styret ved tellingstidspunktet.
Utvalget gjennomgikk årsrapportene for alle de 17 tellende lokallagene som organisasjonen
hadde oppført i søknaden. Av disse var det godkjente årsrapporter for 15 lokallag. MHU
trekkes derfor for 2 tellende lokallag.
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5.9.2

Dokumentasjon på medlemstall

MHU har sentral kontingentinnkreving, og kontingenten kommer inn til Mental Helse Norge
via OCR.
I forbindelse med kontrollen viste det seg at organisasjonen har tatt med medlemmer som
også var født i 1983 (26 år gamle). Dette utgjorde 35 tellende medlemmer. MHU blir trukket
for disse i beregningsgrunnlaget.
Utvalget tok ellers en stikkprøve for å sjekke systemet for innhenting, oppbevaring og
kvalitetssikring av kontingentinnbetalingene. Det ble ikke funnet avvik.

5.9.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

MHU hadde gjort en feil i føringen av kursene i søknaden, og ført opp det samme antallet
deltakere og tellende deltakere (se under).
MHU må sørge for at alle kursprogrammene er så detaljerte som mulig, særlig med hensyn til
de enkelte delenes innhold og klokkeslett.
Kurs nr. 1

”Sommerleir 2009”

Darbu

22. – 25. juli

- kurset hadde nok timer med pedagogisk innhold til at de kunne ført opp 5
dager, men hadde bare ført opp 3. Kurset hadde imidlertid kun 22 tellende
deltakere, mot 32 i søknaden. Antall deltakerdager justeres fra 96 til 110.
Innstilling:

Godkjennes, og beregningsgrunnlaget justeres fra 96 til 110 deltakerdager p.g.a. at de hadde færre tellende deltakere enn oppført, men også
flere kursdager.

Kurs nr. 2

”Styre og strategisamling”

Sørmarka

27. – 29. mars

- kurset hadde nok timer med pedagogisk innhold til at de kunne ført opp 3
dager, men hadde bare ført opp 2. Kurset hadde imidlertid kun 21 tellende
deltakere, mot 30 i søknaden. Antall deltakerdager justeres fra 60 til 63.
Innstilling:

Godkjennes, og beregningsgrunnlaget justeres fra 60 til 63 deltakerdager
p.g.a. at de hadde færre tellende deltakere enn oppført, men også flere
kursdager.

Kurs nr. 3

”Skoleringssamling venn1.no”

Oslo

13. - 15. februar

- kurset hadde 9 tellende deltakere mot 13 i søknaden. Med 2 kursdager
justeres beregningsgrunnlaget fra 26 til 18 deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes, men beregningsgrunnlaget justeres fra 26 til 18 deltakerdager p.g.a. at de hadde færre tellende deltakere enn oppført.

Kurs nr. 4

”Erfaringssamling venn1.no”

Oslo

13. - 15. mars
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- kurset hadde 7 tellende deltakere mot 12 i søknaden. Med 2 kursdager
justeres beregningsgrunnlaget fra 24 til 14 deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes, men beregningsgrunnlaget justeres fra 24 til 14 deltakerdager p.g.a. at de hadde færre tellende deltakere enn oppført.

Kurs nr. 5

”Sommersamling venn1.no”

Stavern

4. - 7. juni

- kurset hadde 6 tellende deltakere mot 11 i søknaden. Med 2 kursdager
justeres beregningsgrunnlaget fra 22 til 12 deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes, men beregningsgrunnlaget justeres fra 22 til 12 deltakerdager p.g.a. at de hadde færre tellende deltakere enn oppført.

Kurs nr. 6

”Skoleringssamling venn1.no”

Oslo

11. -13. juni

- kurset hadde 6 tellende deltakere mot 10 i søknaden. Med 2 kursdager
justeres beregningsgrunnlaget fra 20 til 12 deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes, men beregningsgrunnlaget justeres fra 20 til 12 deltakerdager p.g.a. at de hadde færre tellende deltakere enn oppført.

Kurs nr. 7

”Erfaringssamling og mediekurs”

Oslo

22. - 25. oktober

- kurset hadde 8 tellende deltakere mot 20 i søknaden. Med 3 kursdager
justeres beregningsgrunnlaget fra 60 til 24 deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes, men beregningsgrunnlaget justeres fra 60 til 24 deltakerdager p.g.a. at de hadde færre tellende deltakere enn oppført.

Kurs nr. 8

”Skoleringssamling venn1.no”

Oslo

13. -15. februar

- kurset hadde 18 tellende deltakere mot 22 i søknaden. Med 2 kursdager
justeres beregningsgrunnlaget fra 44 til 36 deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes, men beregningsgrunnlaget justeres fra 44 til 36 deltakerdager p.g.a. at de hadde færre tellende deltakere enn oppført.

5.9.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmer per 31.12.09 viste ingen avvik i forhold til
opplysningene i søknaden.
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5.9.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

MHUs beregningsgrunnlag reduseres med 35 tellende medlemmer, tilsvarende 175
grunnpoeng, 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng, og 63 deltakerdager på kurs,
tilsvarende 504 grunnpoeng. På grunn av regelen om at poeng for deltakerdager på kurs bare
kan utgjøre 50 % av en organisasjons grunnpoeng, jf. forskriftens § 16 andre ledd siste
setning, nedjusteres MHU med til sammen 550 grunnpoeng. Tilskuddet justeres ved 2.
utbetaling. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.
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5.10 NBFU Norges Blindeforbunds Ungdom
Tilskudd etter: § 14

Saksnr.: 10/56689

Registreringstidspunkt: 31.12.2009

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 2 246
Bonuspoeng: 673,8
Totalt poeng: 2 919,8
Ant. medl. totalt: 389
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 188
Tellende lokallag: 5
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 132

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 1 140
Bonuspoeng: 342
Totalt poeng: 1 482
Ant. medl. totalt: 389
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 188
Tellende lokallag: 4
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.10.1

Ja
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Fordelingsutvalget har tidligere påpekt overfor NBfU at årsrapport i følge forskriftens § 10 er
å forstå som et enkelt standardisert skjema som sendes inn fra det enkelte lokallag til
sentralleddet i organisasjonen. I 2011 forelå slike skjema. Utvalget har tidligere også uttrykt
forståelse for at signatur kan være en utfordring for enkelte tillitsvalgte i NBfU.
Region HedOpp:

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for HedOpp (Hedmark og Oppland): 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1
rapportert lokallag).
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Region Midt-Norge:

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Midt-Norge (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag): 1
lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).

Region Vest

:

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane): 1 lokallag godkjennes (1
sjekket av 1 rapportert lokallag).
Region Nord:

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark): 1 lokallag godkjennes (1
sjekket av 1 rapportert lokallag).
Region Buskfold:

-

årsrapporten var ikke datert jf. forskriftens § 10 og
NBfU trekkes for lokallaget.

Til sammen for Buskfold (Nordland, Troms og Finnmark): ingen lokallag godkjennes (1
sjekket av 1 rapportert lokallag).

5.10.2

Dokumentasjon på medlemstall

Medlemmer ble ikke kontrollert i 2011. Kontrollen gjaldt oppfølging av årsrapportskjema og
kurs fra kontrollen i 2010.

5.10.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.09 viste at organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og andelen unge i styret. Organisasjonen skal lage en mal for styrets
sammensetning i henhold til forskriftens § 28 for fremtiden, inkludert kjønn og
innvelgingstidpunkt.

5.10.4

Dokumentasjon på sentrale kurs

FUV kontrollerte de to oppgitte kursene med til sammen 132 deltakerdager og fant at
deltakerlistene manglet adresser og lokallagstilknytning. Deltakerlistene var ikke datert og
signert av kursleder. Det fremgikk heller ikke av deltakerlistene at deltakerne hadde vært til
stede minst 75 % av tiden. For begge kursene manglet også en kort beskrivelse av hvordan
sentralleddet var faglig og økonomisk ansvarlig. Kursene kan dermed ikke godkjennes jf.
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forskriftens § 27. Det vises også til at NBfU ble bedt om å følge opp blant annet disse
forholdene etter kontrollen i 2010.

5.10.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NBfUs beregningsgrunnlag reduseres med 132 deltakerdager for sentrale kurs. Dette tilsvarer
1 056 grunnpoeng. NBfUs beregningsgrunnlag reduseres med 1 lokallag, tilsvarende 50
grunnpoeng. Dette justeres ved 2. fordeling 2011. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter jf. forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.11 NCFU Norsk Cøliakiforenings Ungdom
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56650

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 11 726
Bonuspoeng: 12 898,6
Totalt poeng: 24 624,6
Ant. medl. totalt: 1 460
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 1 374
Tellende lokallag: 14
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 540

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 11 696
Bonuspoeng: 12 865,6
Totalt poeng: 24 561,6
Ant. medl. totalt: 1 460
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 1 374
Tellende lokallag: 13
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 545

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.11.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Sogn og Fjordane fylke:
SOF fylkeslag

-

årsrapporten var kun undertegnet av nestleder i laget,
noe som er i strid med forskriftens § 10 hvor det heter at
”Årsrapporten skal være (…) signert av lederen for
lokallaget, eller to av styrets medlemmer.” Lokallaget
blir således ikke godkjent som et tellende lokallag.

Til sammen for SOF: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag). NCFU
trekkes for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
Utvalget kontrollerte også de resterende 13 oppgitte lokallagene og fant ingen avvik som
skulle tilsi at lokallagene ikke kunne godkjennes i henhold til forskriften. Organisasjonen må
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imidlertid sørge for at det finnes adresser på samtlige av styremedlemmene på årsrapporten,
selv om adressene også finnes i medlemsregisteret.

5.11.2

Dokumentasjon på medlemstall

NCFU har kun sentral kontingentinnkreving, og medlemsregisteret blir administrert av Norsk
Cøliakiforening (NCF). Innbetalingene kommer hovedsakelig inn via OCR. Utvalget
kontrollerte at medlemsregisteret hadde reskontrofunksjon, og at det var mulig å spore fra
medlemsregisteret til innbetalingsdokumentasjonen. Det ble ikke funnet avvik.

5.11.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

NCFU må sørge for at alle deltakerlistene undertegnes av kursleder.
Kurs nr. 1

”Vintercamp”

Hemsedal

29.1 – 1.2

- NCFU har tatt med matpausene i beregningen av antall timer med
pedagogisk innhold. Organisasjonen mener at deltakerne lærer om hvilke
matvarer som inneholder gluten og hvordan å lage forskjellige retter.
Organisasjonen mener at de har fått disse kursene godkjent av Funksjonshemmedes Studieforbund, men studieforbundet sier i en samtale med utvalget
at i de tilfellene har matlaging og lære om matvarer vært en del av det
pedagogiske innholdet, ikke bare som en del av pausene.
Utvalget mener at matlaging er et godkjent tema for denne organisasjonen, ut i
fra organisasjonens egenart og formål. Utvalget vil imidlertid be om at
organisasjonen tydeliggjør det pedagogiske opplegg i programmet ved
fremtidige kurs.
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 2

”Sommerleir”

Elverum

21. – 24. juni

- Organisasjonen hadde talt med 42 deltakere, mens det var 43 deltakere på
deltakerlisten. Kurset varte i 5 dager, og NCFU får dermed godkjent 5
deltakerdager i tillegg for dette kurset.
Vedtak:

Kurset godkjennes, og NCFU får godskrevet 5 deltakerdager i tillegg
fordi de hadde glemt å telle med en deltaker.

Kurs nr. 3

”Høsthelg”

Geilo

9. – 11. oktober

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes i
henhold til forskriftens krav.
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 4

”Høstmøte”

Gardermoen

30.10 – 1.11
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- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes i
henhold til forskriftens krav.
Vedtak:

Godkjennes

5.11.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En kontroll av listen over styremedlemmer per 31.12.09 mot protokollen fra årsmøtet viste
ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.11.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NCFUs beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng,
og oppjusteres med 5 deltakerdager, tilsvarende 20 grunnpoeng. Organisasjonens tilskudd
justeres i forbindelse med 2. fordeling 2011. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter
dersom tilsvarende avvik vedrørende lokallag avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.12 NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom
Tilskudd etter: § 14

Saksnr.: 10/56697

Registreringstidspunkt: 31.12.2009

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 5 014
Bonuspoeng: 1 504,2
Totalt poeng: 6 518,2
Ant. medl. totalt: 1 200
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 588
Tellende lokallag: 5
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 228

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 4 678
Bonuspoeng: 1 403,4
Totalt poeng: 6 081,4
Ant. medl. totalt: 1 200
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 588
Tellende lokallag: 5
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 186

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.12.1
Oslo:

Ja
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse
-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Oslo: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).
Bergen:

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
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Til sammen for Hordaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).

Agder:

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Agderfylkene: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).
Hedmark:

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hedmark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).
Vestfold:

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Vestfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).

5.12.2

Dokumentasjon på medlemstall

NEFU har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filene i sentralleddet. Utvalget
plukket ut noen få medlemmer og sjekket opplysningene i medlemsregisteret og mot OCRfilene. Ingen avvik funnet.

5.12.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.09 viste at organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og andelen unge i styret. I NEFUs vedtekter står det at
moderorganisasjonen kan møte med én representant. I følge NEFU varierer oppmøtet og vedkommende signerer for eksempel ikke sentrale dokumenter som årsberetning og årsregnskap.
Vedkommende er heller ikke oppført på styrelister eller lignende. NEFU har oppfattet
representanten som en observatør og ikke fullverdig styremedlem. Organisasjonen vil
formalisere dette gjennom å endre den vage formuleringen i dagens vedtekter på førstkommende landsmøte i september 2011.

5.12.4

Dokumentasjon på sentrale kurs

FUV kontrollerte de tre oppgitte kursene med til sammen 228 deltakerdager. Under
kontrollen ga NEFU en redegjørelse for hvorfor den sosiale delen av kursene skal regnes som
pedagogisk innhold. Denne er også lagt frem skriftlig for utvalget.
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Kurs nr. 1

”Gjennom ild og vann”

15. – 19.1

Råde

- NEFU oppga 26 deltakere og 156 deltakerdager i søknaden. Kontrollen
avdekket at det var tatt med tre medlemmer som var født i 1983 og derfor ikke
tellende medlemmer etter forskriftens § 6.
Vedtak:

Godkjennes med 23 deltakere, 138 deltakerdager.

Kurs nr. 2

”Gi meg jobben”

Oslo

25. – 27. september

- NEFU oppga 12 deltakere og 36 deltakerdager i søknaden. Kontrollen
avdekket at det var tatt med 3 medlemmer som var født i 1983 og derfor ikke
tellende medlemmer etter forskriftens § 6.
Vedtak:

Godkjennes med 9 deltakere, 27 deltakerdager.

Kurs nr. 3

”Lederkonferanse”

Gardermoen

6. – 8. november

- NEFU oppga 12 deltakere og 36 deltakerdager i søknaden. Kontrollen
avdekket at det var tatt med 4 medlemmer som var født i 1983 og derfor ikke
tellende medlemmer etter forskriftens § 6. I tillegg ble én kursdeltaker ikke
funnet i medlemsregister som tellende medlem ved en stikkprøve.
Vedtak:

Godkjennes med 7 deltakere, 21 deltakerdager.

5.12.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NEFUs beregningsgrunnlag reduseres med 42 deltakerdager for sentrale kurs. Dette tilsvarer
336 grunnpoeng. Dette justeres ved 2. fordeling 2011. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.13 NF

Norsk Folkehjelp

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56694

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 10 526
Bonuspoeng: 1 052,6
Totalt poeng: 11 578,6
Ant. medl. totalt: 9 127
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 1 492
Tellende lokallag: 37
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 152

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 10 426
Bonuspoeng: 1 042,6
Totalt poeng: 11 468,6
Ant. medl. totalt: 9 127
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 1 492
Tellende lokallag: 35
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 152

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.13.1

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

I kontrollen ble det funnet mangler ved to lokallag når det gjaldt signatur på
årsrapportskjema. Signaturer ble derfor sjekket på flere årsrapportskjemaer enn oppgitt under,
uten at det ble funnet avvik.
Hordaland:
Askøy

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Akershus:
Nes

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
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dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
Til sammen for Akershus: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Oslo fylke:
Oslo

-

styrets nestleder hadde signert årsrapportskjemaet.
Dette er ikke i tråd med forskriftens § 10 og laget
underkjennes.

Til sammen for Oslo: ingen lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Hedmark fylke:
Odal

-

Stange/Løten

-

styrets nestleder hadde signert årsrapportskjemaet.
Dette er ikke i tråd med forskriftens § 10 og laget
underkjennes.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hedmark: 3 lokallag godkjennes (2 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Finnmark:
Berlevåg

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Finnmark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Troms:
Bjerkvik

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Troms: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Nordland:
Korgen

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Nordland: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Nord-Trøndelag:
Malm

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
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Til sammen for Nord-Trøndelag: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)

5.13.2

Dokumentasjon på medlemstall

NF har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filene i sentralleddet. Utvalget
foretok stikkprøver av et mindre antall medlemmer uten å finne avvik i medlemsregister eller
OCR-filer.

5.13.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Dokumentasjon etter forskriftens § 27 finnes i sentralleddet, men skal være lettere
tilgjengelig. Spesielt gjelder dette bokstav c) i paragrafen. All informasjon (navn, adresse,
fødselsår, lokallagstilknytning, ev. organisasjonstilknytning, 75 % tilstedeværelse, datert og
signert) bør fremgå av selve deltakerlisten. Det skal også fremgå klarere at sentralleddet er
faglig og økonomisk ansvarlig for kurset. NF skal sikre at dokumentasjonen etter § 27 er lett
tilgjengelig fra og med grunnlagsåret 2011.
Kurs nr. 1

”Aktivitetskonferanse”

24. – 26. april

Asker

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet. Se også generell kommentar over.
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 2

”Studentkonferanse

Trondheim

25. – 27. september

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet. Se også generell kommentar over.
Vedtak:

Godkjennes

5.13.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret (utskrift fra Brønnøysundregistret) viste at organisasjonen
oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse. NF ble bedt om å sikre at utskriften fra
registeret blir foretatt på tellingstidspunktet, 31.12.

5.13.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NFs beregningsgrunnlag nedjusteres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng.
Tilskuddet justeres ved 2. utbetaling.
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5.14 NH

Norges Husflidslag
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56556

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 11 210
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 11 210
Ant. medl. totalt: 23 500
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 652
Tellende lokallag: 59
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 11 210
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 11 210
Ant. medl. totalt: 23 500
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 652
Tellende lokallag: 59
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.14.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

NH ble tatt ut til kontroll av lokallagene p.g.a. at revisor hadde bemerket i særattestasjonen at
organisasjonen ikke hadde årsrapporter for alle de lokallagene som ble oppført i søknaden.
Beregningsgrunnlaget ble derfor også justert fra 88 til 59 tellende lokallag i søknadsbehandlingen. Kontrollen viste imidlertid at organisasjonen hadde innhentet årsrapporter for
alle lokallagene i ettertid av revisors gjennomgang.
Akershus fylke:
Asker

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Akershus: 12 lokallag godkjennes (1 sjekket av 12 rapporterte lokallag)
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Hedmark fylke:
Hamar

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hedmark: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Buskerud fylke:
Røyken

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Buskerud: 6 lokallag godkjennes (1 sjekket av 6 rapporterte lokallag)
Aust-Agder fylke:
Gjerstad

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Aust-Agder: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Nord-Trøndelag fylke:
Beitstad

-

Nærøy

-

Sparbu

-

Verdal

-

det fantes ikke adresser på styrets medlemmer på selve
årsrapporten, men på et eget ark. Dokumentasjonen
viste således at lokallaget kan godkjennes i henhold til
forskriften.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for N-Tr.lag: 4 lokallag godkjennes (4 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
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5.15 NHFU Norges Handikapforbunds Ungdom
Tilskudd etter: § 14

Saksnr.: 10/56535

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 3 823
Bonuspoeng: 3 823
Totalt poeng: 7 646
Ant. medl. totalt: 909
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 599
Tellende lokallag: 6
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 66

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 3 655
Bonuspoeng: 3 655
Totalt poeng: 7 310
Ant. medl. totalt: 909
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 599
Tellende lokallag: 6
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 45

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.15.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

NHFU skal på årsrapportskjemaet få med funksjonsperiode for styret som opplyses å være på
ett år i organisasjonen. Utover dette var all dokumentasjon på plass og lokallagene Øst
(Østfold og Akershus), Oslo, Oslofjord Vest (Buskerud, Vestfold, Telemark), Agder (Vestog Aust-Agder), Sør Vest (Rogaland og Hordaland) og Nord Norge (Nordland, Troms,
Finnmark) kan godkjennes i henhold til forskriften.

5.15.2

Dokumentasjon på medlemstall

NHFU har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filene i sentralleddet. Utvalget
plukket ut noen få medlemmer og sjekket opplysningene i medlemsregisteret og mot OCRfilene. Ingen avvik funnet.
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5.15.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

NHFU skal utarbeide ett skjema hvor alle forskriftens krav jf. § 27 fremgår.
Dokumentasjonen for de oppgitte kursene ble funnet ved bruk av flere kilder.
Kurs nr. 1

”Boligkurs”

Gardermoen

30.1 – 1.2

- det var tatt med 4 medlemmer over fylte 26 år. NHFU trekkes for 12
deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes med 6 tellende deltakere

Kurs nr. 3

”Selvtillit og antidiskriminering” Gardermoen

4. – 9. august

- det var tatt med 3 medlemmer over fylte 26 år. NHFU trekkes for 9
deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes med 9 tellende deltakere

5.15.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmer per 31.12.09 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden. NHFU ble bedt om å sørge for at alle kriteriene jf. forskriftens § 28
fremkommer av selve styreoversikten.

5.15.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NHFUs beregningsgrunnlag reduseres med 21 deltakerdager, tilsvarende 168 grunnpoeng.
Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. fordeling. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.16 NMF Norges Musikkorpsforbund
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56663

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 98 608
Bonuspoeng: 88 747,2
Totalt poeng: 187 355,2
Ant. medl. totalt: 66 115
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 80

Tellende medl. under 26: 40 349
Tellende lokallag: 1 305
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 20 871

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 93 939,5
Bonuspoeng: 75 151,6
Totalt poeng: 169 091,1
Ant. medl. totalt: 66 115
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 80

Tellende medl. under 26: 40 349
Tellende lokallag: 838
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 20 874

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.16.1

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Kontrollen viste at organisasjonen ikke hadde årsrapporter for et stort antall av de lokallagene
de hadde rapportert som tellende. NMF sier at de ikke hadde fått med seg forskriftsendringen
av 2007 hvor det ikke lenger er tak på antallet tellende lokallag en får uttelling for.
Organisasjonen hadde således ikke hentet inn årsrapport for flere enn 838 tellende lokallag.
FUV synes det er svært beklagelig at organisasjonen ikke har fått med seg forskriftsendringen. I tillegg mener utvalget at det er skjerpende at organisasjonen har oppført lokallag
som tellende når de ikke har levert årsrapport, som er et helt klart krav i forskriftens §§ 9 og
26. Organisasjonens beregningsgrunnlag blir nedjustert med 467 tellende lokallag, og utvalget
vil vurdere sanksjonsmulighetene i forskriftens § 38 dersom liknende avvik blir funnet i
senere kontroller. FUV vil også be om en redegjørelse for tilskuddsårene 2008 – 2010
(grunnlagsårene 2006 – 2008).
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5.16.2

Dokumentasjon på medlemstall

NMF har kun lokal kontingentinnkreving, ikke sentral innkreving som revisor har krysset av
for i særattestasjonen. Medlemslistene leveres elektronisk via organisasjonens internettsider.
Det ble foretatt en liten stikkprøvekontroll, og ikke funnet noen avvik.

5.16.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Unge i Teten”

Stjørdal

15. – 17. januar

- deltakerlisten viste at kurset hadde 15 tellende deltakere, og ikke 14 som
NMF hadde oppført på søknadsskjemaet. Kurset varte i 3 dager, og NMFs
beregningsgrunnlag økes dermed med 3 deltakerdager.
Vedtak:

Godkjennes, og beregningsgrunnlaget økes med 3 deltakerdager p.g.a. en
regnefeil.

Kurs nr. 2

”Hot’n’funky”

Askøy

1. – 7. mars

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kursene kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet.
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 3

”Instruktørkurs”

Svartstad

19. – 20. september

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kursene kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet.
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 4

”Rødt sommerkurs”

Kvitsund

20. – 25. juni

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kursene kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet.
Vedtak:

Godkjennes

5.16.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmer per 31.12.09 viste at organisasjonen hadde tatt med
varamedlemmene i styret, og ikke tatt med de ansattes representant. Styret bestod dermed av
8 personer, hvorav 5 menn og 3 kvinner. I søknaden hadde organisasjonen oppgitt 10
personer, hvorav 5 menn og 5 kvinner. NMF har dermed ikke minimum 40 % av hvert kjønn
i sentralstyret, og får ikke uttelling for kjønnsbalanse i styret, jf. forskriftens § 16 tredje ledd
bokstav a). FUV vil også be om en redegjørelse for tilskuddsåret 2010 (grunnlagsåret 2008).
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5.16.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NMFs beregningsgrunnlag reduseres med 467 tellende lokallag, tilsvarende 4 670
grunnpoeng, og økes med 3 deltakerdager, tilsvarende 1,5 grunnpoeng. Organisasjonen får
ikke uttelling for bonuspoeng for kjønnsbalanse. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2.
fordeling. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller. Utvalget vil be om en redegjørelse for antallet tellende lokallag for
tilskuddsårene 2008 – 2010 (grunnlagsårene (2006 – 2008) og for sentralstyrets
sammensetning for tilskuddsåret 2010 (grunnlagsåret 2008).
Det gjøres oppmerksom på at NMF har klaget på avgjørelsen, og at klagen ikke er behandlet
ved kontrollrapportens ferdigstillelse.
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5.17 NORILCO

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Tilskudd etter: § 14

Saksnr.: 10/56644

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 355
Bonuspoeng: 135,5
Totalt poeng: 1 490,5
Ant. medl. totalt: 4 953
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 151
Tellende lokallag: 12
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 1 205
Bonuspoeng: 120,5
Totalt poeng: 1 325,5
Ant. medl. totalt: 4 953
Fylker med tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 151
Tellende lokallag: 9
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.17.1

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Under kontrollen fremkom det at organisasjonen har byttet ut sekretariatet uten ønskelig
overlapping og opplæring. For 2009 forelå kun årsberetninger fra lokallagene som er oppgitt i
søknaden. Med andre ord hadde ingen sikret at lokallagene sendte inn årsrapportskjema jf.
forskriftens § 10. Fordelingsutvalget fant mye relevant dokumentasjon i årsberetningene, men
disse kan ikke godkjennes og utvalget krevde at organisasjonen måtte gjøre en jobb for å få
inn årsrapportskjemaer i tråd med forskriften. Norilco har fått på plass slik dokumentasjon for
lokallagene: Aust-Agder, Finnmark, Vest-Agder, Sør-Trøndelag, Østfold, Sør-Rogaland,
Troms, Oslo og Nord-Trøndelag.
Utvalget ser at det kan være formildende omstendigheter med tanke på grunnlagsåret 2009.
Fordelingsutvalget ber Norilco skjerpe sine rutiner og sørger for at all dokumentasjon er i
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tilfredsstillende orden på søknadstidspunktet. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter
jf. forskriftens § 38 dersom lignende forhold avdekkes i fremtiden.

5.17.2

Dokumentasjon på medlemstall

NORILCO har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filene i sentralleddet.
Utvalget plukket ut noen få medlemmer og sjekket opplysningene i medlemsregisteret og mot
OCR-filene. Ingen avvik funnet.

5.17.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.09 viste at organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse. Organisasjonen ble likevel bedt om å lage et standardskjema med
all informasjon som fremgår av forskriftens § 28.

5.17.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NORILCO beregningsgrunnlag reduseres med tre lokallag, tilsvarende 150 grunnpoeng. Dette
justeres ved 2. fordeling 2011. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens
§ 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.18 NSSF Norsk Søndagsskoleforbund
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56514

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 69 835
Bonuspoeng: 62 851,5
Totalt poeng: 132 686,5
Ant. medl. totalt: 43 243
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 24 519
Tellende lokallag: 1 062
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 69 697
Bonuspoeng: 62 727,3
Totalt poeng: 132 424,3
Ant. medl. totalt: 43 243
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 24 363
Tellende lokallag: 1 056
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.18.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

NSSF har tatt med 6 lokallag i utlandet. NSSF skriver i en e-post av 29. mars d.å. at ”Disse
lokallagene er i hovedsak barnegrupper i norske sjømannskirker i utlandet drevet av nordmenn og for norske barn som bor i utlandet.” Forskriften sier ingenting om lokallag i
utlandet, men utvalget legger til grunn at organisasjonene primært tar med lokallag og
medlemmer i Norge, og at lokallag og medlemmer i utlandet kun kan tas med dersom det
først og fremst er for barn og unge som kun oppholder seg i utlandet midlertidig (se
presedensarkivet vedr. NAAFs lokallag i Spania). Dette støttes av forarbeidene til forskriften,
jf. NOU 1997:1, kap. 7.3.5. NSSF trekkes dermed for 6 lokallag i beregningsgrunnlaget.
Østfold fylke:
Ekholt ssk

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
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dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
Til sammen for Østfold: 51 lokallag godkjennes (1 sjekket av 51 rapporterte lokallag)
Vestfold fylke:
Barneklubben 812

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Vestfold: 53 lokallag godkjennes (1 sjekket av 53 rapporterte lokallag)
Telemark fylke:
Gulset ssk

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Telemark: 41 lokallag godkjennes (1 sjekket av 41 rapporterte lokallag)
Nordland fylke:
Kabelvåg torsdagsskole

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Nordland: 31 lokallag godkjennes (1 sjekket av 31 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
Utvalget sjekket årsrapportene for samtlige av de 20 lokallagene i fylket og fant ingen avvik.
Til sammen for Troms: 20 lokallag godkjennes (20 sjekket av 20 rapporterte lokallag)

5.18.2

Dokumentasjon på medlemstall

NSSF har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn sammen med
årsrapportene. Utvalget kontrollerte medlemslistene til lokallagene nevnt ovenfor, og fant
følgende avvik:
Heggelia kapell ssk

-

Gulset ssk

-

NSSF hadde tatt med feil antall tellende medlemmer i
summeringen for laget og oppgitt 78 tellende
medlemmer, mot 27 på medlemslisten. NSSFs
beregningsgrunnlaget reduseres således med 51 tellende
medlemmer.
NSSF hadde ikke tatt med 4 betalende medarbeidere
under 26 år. NSSFs beregningsgrunnlaget økes således
med 4 tellende medlemmer.

I forhold til lokallagene i utlandet (se forrige kap.) har NSSF oppgitt 109 tellende
medlemmer. Organisasjonens beregningsgrunnlag reduseres derfor med dette antallet.
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Til sammen reduseres NSSFs beregningsgrunnlaget med 156 tellende medlemmer.

5.18.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.09 mot
årsmøteprotokollen, viste at organisasjonen oppfyller kravet til ungdomsrepresentasjon og
kjønnsbalanse.

5.18.4 Vedr. justering av tilskuddets størrelse
NSSFs beregningsgrunnlag reduseres med 156 tellende medlemmer, tilsvarende 78 grunnpoeng, og 6 tellende lokallag, tilsvarende 60 grunnpoeng. Tilskuddet justeres i forbindelse
med 2. fordeling 2011. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom tilsvarende
avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.19 PSO-ung

Norsk Psoriasisforbunds Ungdomsorganisasjon

Tilskudd etter: § 14

Saksnr.: 10/56690

Registreringstidspunkt: 31.12.2009

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 690
Bonuspoeng: 1 521
Totalt poeng: 3 211
Ant. medl. totalt: 298
Fylker med tellende lokallag: 4
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 298
Tellende lokallag: 4
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 1 640
Bonuspoeng: 1 476
Totalt poeng: 3 116
Ant. medl. totalt: 298
Fylker med tellende lokallag: 3
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 298
Tellende lokallag: 3
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.19.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Organisasjonen ble bedt om å sikre at styrets funksjonsperiode kommer tydeligere frem av
årsrapportskjemaene fra og med grunnlagsåret 2010.
Buskerud

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Buskerud: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).
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Finnmark:

-

det var kun sendt inn årsmelding og ikke
årsrapportskjema jf. forskriftens § 10. Lokallaget
underkjennes.

Til sammen for Finnmark: ingen lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).).

Oslo:

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Oslo: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).
Nord-Trøndelag:

- all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Nord-Trøndelag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).

5.19.2

Dokumentasjon på medlemstall

PSO-ung har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filene i sentralleddet.
Utvalget plukket ut noen få medlemmer og sjekket opplysningene i medlemsregisteret og mot
OCR-filene. Ingen avvik funnet.
PSO-ung oppgir likt totalt antall medlemmer og tellende medlemmer i søknaden. Når det
fremkommer av oversikten over styrets medlemmer at der er flere over 26 år kan dette enten
tyde på at deler av styret ikke er medlemmer av organisasjonen, eller at disse ikke er tatt med
i det oppgitte antallet totale medlemmer.
Organisasjonen opplyser at de har forsøkt å følge opp råd som ble gitt under forrige kontroll.
Alle medlemmer over fylte 26 år er medlemmer av moderorganisasjonen. I PSO-ungs
vedtekter § 4 nr. 2 fremgår det likevel at tillitsvalgte på alle plan i aldersgruppen 26 t.o.m. 35
år regnes som medlemmer i PSO-ung. Demokratiaspektet er slik sett ivaretatt og det kan
følgelig utelukkes at det er moderorganisasjonens medlemmer som sitter i sentralstyret til
ungdomsorganisasjonen.
Det understrekes imidlertid at denne gruppen tillitsvalgte må telles med i PSO-ungs totale
medlemstall, siden de er å regne som medlemmer. Under kontrollen forklarte
Fordelingsutvalget grundig forskjellen mellom medlem, jf. forskriftens § 7 og tellende
medlem, jf. § 6. Med bakgrunn i fremlagte dokumentasjon dreier dette seg om under 10
medlemmer i 2009. Det er med andre ord ingen fare for at organisasjonen ikke skulle ha
bonuspoeng for andelen tellende medlemmer, jf. forskriftens § 16 tredje ledd bokstav c).
PSO-ung er bedt om rette opp forholdet fra og med grunnlagsåret 2010.
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5.19.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.09 viste at organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse.

5.19.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

PSO-ungs beregningsgrunnlag reduseres med ett lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. Dette
justeres ved 2. fordeling 2011.
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5.20 UMEU

Ungdom mot EU

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56693

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 13 854
Bonuspoeng: 15 239,4
Totalt poeng: 29 093,4
Ant. medl. totalt: 2 035
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 1 626
Tellende lokallag: 24
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 632

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 12 975
Bonuspoeng: 14 272,5
Totalt poeng: 27247,5
Ant. medl. totalt: 2 035
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 1 519
Tellende lokallag: 18
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 621

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.20.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Østfold fylke:
Indre Østfold UMEU

-

årsrapporten manglet adresser på styrets medlemmer,
jf. forskriftens § 10. Dette ble sendt inn i ettertid.
Lokallaget godkjennes.

Til sammen for Østfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Akershus fylke:
Studenter mot EU Ås

-

Akershus UMEU

-

årsrapporten manglet dato for valg av styret og
adresser på styrets medlemmer, jf. forskriftens § 10.
Dette ble sendt inn i ettertid. Lokallaget godkjennes.
årsrapporten manglet styrets funksjonsperiode og
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adresser på styrets medlemmer, jf. forskriftens § 10.
Dette ble sendt inn i ettertid. Lokallaget godkjennes.
Til sammen for Akershus: 2 lokallag godkjennes (2 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Oslo fylke:
Målungdom mot EU

-

Studenter mot EU i Oslo

-

Oslo UMEU

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
årsrapporten manglet styrets funksjonsperiode og
adresser på styrets medlemmer, jf. forskriftens § 10.
Dette ble sendt inn i ettertid. Lokallaget godkjennes.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Oslo: 3 lokallag godkjennes (3 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Hedmark fylke:
Hedmark UMEU

-

årsrapporten var for grunnlagsåret 2008, og
lokallaget kan dermed ikke godkjennes, jf. forskriftens §
26.

Til sammen for Hedmark: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag). UMEU
trekkes for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
Oppland fylke:
Gudbrandsdal UMEU

-

Lillehammer UMEU

-

årsrapporten manglet både dato for valg av styre,
styrets funksjonsperiode og adresse på styrets
medlemmer, jf. forskriftens § 10. Dette ble sendt inn i
ettertid. Lokallaget godkjennes.
årsrapporten var for grunnlagsåret 2008, og
lokallaget kan dermed ikke godkjennes, jf. forskriftens §
26.

Til sammen for Oppland: 1 lokallag godkjennes (2 sjekket av 2 rapporterte lokallag). UMEU
trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.
Buskerud fylke:
Drammen og Lier UMEU

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Buskerud: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 11 rapporterte lokallag)
Vest-Agder fylke:
Kristiansand UMEU

-

årsrapporten manglet, jf. forskriftens § 26. Lokallaget
godkjennes ikke.
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Til sammen for Vest-Agder: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).
UMEU trekkes for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
Rogaland fylke:
Rogaland fylkeslag

-

Kongsgård mot EU

-

årsrapporten manglet adresser på styrets medlemmer.
Dette ble sendt inn i ettertid. Lokallaget godkjennes.
årsrapporten manglet adresser på styrets medlemmer,
og viste ikke hvem som satt i styret ved tellingstidspunktet, jf. forskriftens §§ 9 og 10. Lokallaget
godkjennes ikke.

Til sammen for Rogaland: 1 lokallag godkjennes (2 sjekket av 2 rapporterte lokallag). UMEU
trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.
Hordaland fylke:
Bergen studenter mot EU

-

Bergen UMEU

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
årsrapporten manglet adresser på styrets medlemmer.
Dette ble sendt inn i ettertid. Lokallaget godkjennes.

Til sammen for Hordaland: 2 lokallag godkjennes (2 sjekket av 2 rapporterte lokallag).
Sogn og Fjordane fylke:
Indre Sogn UMEU

-

årsrapporten manglet dato for valg av styre, styrets
funksjonsperiode og adresser på styrets medlemmer.
Dette ble sendt inn i ettertid. Lokallaget godkjennes.

Til sammen for SOF: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Møre og Romsdal fylke:
Surnadal studenter mot EU

-

Ålesund UMEU

-

årsrapporten manglet adresser på styrets medlemmer.
Dette ble sendt inn i ettertid. Lokallaget godkjennes.
årsrapporten var for grunnlagsåret 2008, og
lokallaget kan dermed ikke godkjennes, jf. forskriftens §
26.

Til sammen for MOR: 1 lokallag godkjennes (2 sjekket av 2 rapporterte lokallag). UMEU
trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.
Sør-Trøndelag fylke:
Trondheim UMEU

-

årsrapporten manglet adresser på styrets medlemmer,
jf. forskriftens § 10. Dette ble sendt inn i ettertid.
Lokallaget godkjennes.

Til sammen for S.Tr.lag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Nord-Trøndelag fylke:
Inderøy UMEU

-

årsrapporten manglet adresser på styrets medlemmer.
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Dette ble sendt inn i ettertid. Lokallaget godkjennes.
Til sammen for N.Tr.lag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Nordland fylke:
Bodø UMEU

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Nordland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Troms fylke:
Tromsø Studenter mot EU

-

årsrapporten var for grunnlagsåret 2008, og
lokallaget kan dermed ikke godkjennes, jf. forskriftens
§ 26.

Til sammen for Troms: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag). UMEU
trekkes for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
Finnmark fylke:
Vadsø UMEU

-

årsrapporten manglet dato for valg av styret og enkelte
adresser på styrets medlemmer, jf. forskriftens § 10.
Dette ble sendt inn i ettertid. Lokallaget godkjennes.

Til sammen for Finnmark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)

5.20.2

Dokumentasjon på medlemstall

UMEU har sentral kontingentinnkreving, og får de fleste innbetalinger via OCR.
Organisasjonen bruker Hypersys fra og med grunnlagsåret 2010, men har overført sitt
medlemsregister til Hypersys, også for betalinger foretatt før 2010.
I kontrollen klarte ikke UMEU å finne innbetalinger fra de oppførte tellende medlemmene i
medlemslisten blant OCR-filene. Organisasjonen opplyste senere om det hadde blitt gitt nye
kid-numre til medlemmene ved overføringen til Hypersys. En ny kontroll viste at
organisasjonen hadde ocr-filer for sine medlemmer.
En oversikt i medlemsregisteret viste at organisasjonen hadde 1 519 tellende medlemmer,
mot 1 626 i søknaden. Organisasjonen trekkes dermed for 107 tellende medlemmer i
beregningsgrunnlaget.

5.20.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Vårkonferanse”

Stange

24. – 26. april

- organisasjonen hadde talt med en deltaker som var eldre enn 25 år, og
dermed ikke tellende, jf. forskriftens § 16 andre ledd c). Kurset varte i tre
dager.
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Vedtak:

Kurset godkjennes, men UMEU blir nedjustert med 3 deltakerdager fordi en
av deltakerne var eldre enn 25 år, jf. forskriftens § 16 andre ledd c).

Kurs nr. 2

”Sommerleir”

Lunde

2. – 5. juli

- organisasjonen hadde talt med en deltaker som var eldre enn 25 år, og
dermed ikke tellende, jf. forskriftens § 16 andre ledd c). Kurset varte i fire
dager.
Vedtak:

Kurset godkjennes, men UMEU blir nedjustert med 4 deltakerdager fordi en
av deltakerne var eldre enn 25 år, jf. forskriftens § 16 andre ledd c).

Kurs nr. 3

”Studentkonferanse”

Oslo

24. – 25. oktober

- organisasjonen hadde talt med to deltaker som var eldre enn 25 år, og dermed
ikke tellende, jf. forskriftens § 16 andre ledd c). Kurset varte i to dager.
Vedtak:

Kurset godkjennes, men UMEU blir nedjustert med 4 deltakerdager fordi en
av deltakerne var eldre enn 25 år, jf. forskriftens § 16 andre ledd c).

Kurs nr. 4

”EU-skolen”

Oslo

8.5 og 29.6

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes i
henhold til forskriftens krav.
Vedtak:

Godkjennes

5.20.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.09 mot årsmøteprotokollen, viste at organisasjonen oppfyller kravet til ungdomsrepresentasjon og kjønnsbalanse.

5.20.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

UMEUs beregningsgrunnlag reduseres med 107 tellende medlemmer, tilsvarende 535
grunnpoeng, 6 tellende lokallag, tilsvarende 300 grunnpoeng, og 11 deltakerdager, tilsvarende
44 grunnpoeng. Tilskuddet justeres ved 2. fordeling 2011. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter ved funn av liknende avvik i fremtiden.
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5.21 UNG Misjonsforbundet UNG
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 10/56565

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 24 684
Bonuspoeng: 27 152,4
Totalt poeng: 51 836
Ant. medl. totalt: 5 136
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 4 028
Tellende lokallag: 133
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 244

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 25 333
Bonuspoeng: 27 866,3
Totalt poeng: 53 199
Ant. medl. totalt: 5 136
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 4 023
Tellende lokallag: 133
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 327

Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.21.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget vil innledningsvis bemerke at organisasjonen har svært gode rutiner for innhenting,
oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen. UNG vil fra og med
grunnlagsåret 2010 bruke elektronisk registrering av årsrapporter og medlemmer.
Oslo fylke:
Oslo Vineyard

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Oslo: 11 lokallag godkjennes (1 sjekket av 11 rapporterte lokallag)
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Vestfold fylke:
Tønsberg misj.k., Alfred

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Vestfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Vest-Agder fylke:
Utvalget gjennomgikk samtlige årsrapporter og fant ingen avvik.
Til sammen for Vest-Agder: 28 lokallag godkjennes (28 sjekket av 28 rapporterte lokallag)
Rogaland fylke:
H.sund Nordre – Joy Kids

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Rogaland: 15 lokallag godkjennes (1 sjekket av 15 rapporterte lokallag)
Sør-Trøndelag fylke:
Heimdal misjonskirke ssk

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for S.Tr.lag: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)

5.21.2

Dokumentasjon på medlemstall

UNG har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn sammen med
årsrapportene. Utvalget kontrollerte medlemslistene for lokallagene over, og fant følgende
avvik:
Farsund misjonsm. MIBAGO -

Kr.sand Salem Barnekirken -

organisasjonen hadde talt med ett medlem for lite.
UNGs beregningsgrunnlag økes dermed med ett
tellende medlem.
organisasjonen hadde talt med seks medlemmer som
hadde betalt kontingenten i 2010, noe som er i strid med
forskriftens § 8. UNGs beregningsgrunnlag reduseres
dermed med seks tellende medlemmer.

Til sammen reduseres UNGs beregningsgrunnlag med fem tellende medlemmer.

5.21.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Kombi Peff 1”

Hovden

25. – 27. september

- Organisasjonen hadde i søknaden kun ført opp 2 kursdager, men programmet
for kurset viste at det var nok timer med pedagogisk innhold til 3 dager. Kurset

74

hadde 31 tellende deltakere, og UNGs beregningsgrunnlag økes derfor med 31
deltakerdager.
Vedtak:

Kurset godkjennes, og UNG får godskrevet 31 deltakerdager i tillegg
fordi de ikke hadde talt med en kursdag i beregningen.

Kurs nr. 2

”Kombi Peff 2”

Hovden

25. – 27. september

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes i
henhold til forskriftens krav.
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 5

”Stage-dive påske”

Etne

4. – 7. april

- Organisasjonen hadde i søknaden kun ført opp 2 kursdager, men programmet
for kurset viste at det var nok timer med pedagogisk innhold til 4 dager. Kurset
hadde 26 tellende deltakere, og UNGs beregningsgrunnlag økes derfor med 52
deltakerdager.
Vedtak:

Kurset godkjennes, og UNG får godskrevet 52 deltakerdager i tillegg
fordi de ikke hadde talt med to kursdager i beregningen.

5.21.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.09 mot
årsmøteprotokollen, viste at organisasjonen oppfyller kravet til ungdomsrepresentasjon og
kjønnsbalanse.

5.21.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

UNGs beregningsgrunnlag reduseres med 5 tellende medlemmer, tilsvarende 15 grunnpoeng,
og økes med 83 deltakerdager, tilsvarende 664 grunnpoeng. Organisasjonens tilskudd justeres
ved 2. utbetaling 2011.
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6 Kontroll av internasjonalt driftstilskudd
6.1 CISV

Norge Internasjonale barneleire
Saksnr.: 10/56757

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 65
Antall A-deltakere: 115
Poeng totalt: 568
Poeng A: 115

Antall B-deltakere: 151
Poeng B: 453

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 65
Poeng totalt: 562

Antall B-deltakere: 149
Poeng B: 447

Antall A-deltakere: 115
Poeng A: 115

CISV gjorde utvalget oppmerksom på at de hadde funnet to aktiviteter hvor antallet Bdeltakere var for høyt. De trekkes derfor for 2 B-deltakere. CISV skal i tiden fremover lagre
alle program eller lignende elektronisk, i egen mappe, for hvert enkelt grunnlagsår. De skal
også sikre at én av deltakerne bekrefter deltakelsen. Resultatet fra stikkprøver av 8 aktiviteter
fremkommer under.

Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

Antigua

4– 10.8

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

Vedtak:

"Ungdomsmøte”

Graz

27.12.08– 03.01.09

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 3
-

Vedtak:

"Annual international meeting”

"Ungdomsmøte”

Queretaro

12.– 26.7

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.
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Aktivitet nr. 4
-

Vedtak:

"Seminarleir”

Campinas

11.– 25.7

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 5
-

Vedtak:

"Summercamp”

San Jose

27.12.08– 18.01.09

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 6
-

Vedtak:

"Barneleir”

Brasilia

5.7 – 1.8

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 7
-

Vedtak:

"Barneleir”

Hamburg

24.7 – 20.8

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 8
-

"Barneleir”

Jönköping (Sverige)

3.7 – 30.7

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.

Vedtak:

Aktiviteten godkjennes.

6.1.1

Vedr. justering av beregningsgrunnlaget

Beregningsgrunnlaget til CISV blir nedjustert med 2 B-deltakere tilsvarende 6 poeng. Dette
har ikke innvirkning på organisasjonens tilskudd fordi den likevel oppnår 20 % av den totale
bevilgningen til internasjonal grunnstøtte jf. forskriftens § 23 siste ledd.
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6.2 HU

Humanistisk Ungdom
Saksnr.: 10/56612

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 2
Antall A-deltakere: 2
Poeng totalt: 11
Poeng A: 2

Antall B-deltakere: 3
Poeng B: 9

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 2
Poeng totalt: 11

Antall B-deltakere: 3
Poeng B: 9

Antall A-deltakere: 2
Poeng A: 2

Aktivitet nr. 1 "General assembly IHEYO”
-

Vedtak:

20. – 25. okt.

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

Vedtak:

Nepal

"Møte IHEYO”

Belgia

18. – 20. des.

all nødvendig dokumentasjon var ikke på plass ved kontrolltidspunktet, og
HU måtte ettersende bekreftelse på at organisasjonens representanter
hadde deltatt. Dokumentasjonen viste at aktiviteten kunne godkjennes i
henhold til regelverket, men FUV vil be HU om å sørge for å ha all
dokumentasjon tilgjengelig ved kontrolltidspunktet ved fremtidige
kontroller. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom tilsvarende avvik avdekkes igjen.
Aktiviteten godkjennes
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6.3 Krik

Kristen Idrettskontakt
Saksnr: 10/56703

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 5
Antall A-deltakere: 0
Poeng totalt: 60
Poeng A: 0

Antall B-deltakere: 20
Poeng B: 60

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 5
Poeng totalt: 60

Antall B-deltakere: 20
Poeng B: 60

Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

"Trondheim CHRISC team”

Uganda

21.6 – 12.7

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Organisasjonen
hadde en omfattende rapport fra deltakere i etterkant. Denne kunne i tillegg
vært signert. Adressene til deltakerne skal gjøres enklere tilgjengelig i
fremtiden.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

Vedtak:

"Oslo CHRISC team”

Rwanda

21.6 – 12.7

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Omfattende rapport
fra deltakere i etterkant. Denne kunne i tillegg vært signert. Adressene til
deltakerne skal gjøres enklere tilgjengelig i fremtiden.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 3
-

Vedtak:

"Agder CHRISC team”

Uganda

21.6 – 10.7

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Omfattende rapport
fra deltakere i etterkant. Denne kunne i tillegg vært signert. Adressene til
deltakerne skal gjøres enklere tilgjengelig i fremtiden.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 4
-

Vedtak:

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

"Stavanger CHRISC team”

Tanzania

15.6 – 3.7

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Omfattende rapport
fra deltakere i etterkant. Denne kunne i tillegg vært signert. Adressene til
deltakerne skal gjøres enklere tilgjengelig i fremtiden.
Aktiviteten godkjennes
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Aktivitet nr. 5
-

Vedtak:

"Bergen CHRISC team”

Moshi (TZ)

21.6 – 11.7

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Omfattende rapport
fra deltakere i etterkant. Denne kunne i tillegg vært signert. Adressene til
deltakerne skal gjøres enklere tilgjengelig i fremtiden.
Aktiviteten godkjennes
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6.4 N&U

Natur og ungdom
Saksnr.: 10/56753

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 11
Antall A-deltakere: 110
Poeng totalt: 110
Poeng A: 110

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 11
Poeng totalt: 110

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 110
Poeng A: 110

N&U ble for fremtiden anbefalt å legge ved dokumentasjon på innreisedato på seminar som i
utgangspunktet kan fremstå å ha en varighet på mindre enn to overnattinger, jf. forskriftens §
23 første ledd. Det ble også understreket at datoer bør fremgå tydelig av program eller
lignende. Resultatet av seks kontrollerte aktiviteter fremkommer under.
Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

Murmansk

23. –25.1

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

Vedtak:

"Strategimøte vår ”

Murmansk

27. –30.3

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 3
-

Vedtak:

"Strategimøte høst”

Arkhangelsk

14.–15.10

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Programmet
inneholdt ikke datering, men fremgikk av en vedlagt beskrivelse av
innholdet for aktiviteten.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 4
-

Vedtak:

"Årsmøte PiM”

"Klimaforhandlinger ”

København

14. –18.12

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 5

"Styremøte med PiM ”

Murmansk

10. –11.10
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-

Vedtak:

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Det manglet
datering av program og det var nødvendig å finne reisebilag for å kunne
dokumentere innreisedato. Konklusjonen er at fremlagt dokumentasjon
sannsynliggjør to overnattinger utenfor Norge jf. forskriftens § 23 første
ledd.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 6
-

Vedtak:

"Prosjektseminar ”

Murmansk

19. –20.9

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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6.5 NSF

Norges Speiderforbund
Saksnr.: 10/56555

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 6
Antall A-deltakere: 23
Poeng totalt: 23
Poeng A: 23

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 6
Poeng totalt: 23

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 23
Poeng A: 23

Alle seks aktiviteter kontrollert. Ingen avvik funnet. Fordelingsutvalget vil berømme NSF for
svært gode rutiner og orden i dokumentasjonen for internasjonale aktiviteter.
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6.6 NyG

Ny Generasjon
Saksnr.: 10/56758

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 7
Antall A-deltakere: 101
Poeng totalt: 101
Poeng A: 101
Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 6
Poeng totalt: 15

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 15
Poeng A: 15

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

NyG har summert antallet A-deltakere feil i søknaden. Det skulle vært oppgitt 17 A-deltakere
til sammen. Organisasjonen må også forbedre sine rutiner slik at all dokumentasjon jf.
forskriftens § 29 er på plass ved søknadstidspunktet. Det vises også til at utvalget i tidligere
kontroller har påpekt dette overfor organisasjonen.
Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

"Presentasjon af arbejdet på…”

Katowichpl (PL)

2. – 4.10

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 2
-

Vedtak:

"Presentasjon af arbejdet på…”

Wevelsburg (TY)

20.-23.9

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 3
-

Vedtak:

”koordineringsmøde ifm. oppstart av…” Gdansk

15. – 17.6

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 4
-

Vedtak:

"Teamtur til sørsterorg…” Brno (CZ)

27. – 30.4

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 5
-

"Presentasjon af org. på søsterorgs…”

Llawa (PL)

2.-5.7

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
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Vedtak:

Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 6
-

Vedtak:

"Teamtur til søsterorg inkl. lokallagsbesøk…” Praha (CZ)

28.9-4.10

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 7
-

"Presentasjon af org på partner…”

Peterhead (UK)

8.-12.10

Det forelå ikke dokumentasjon for aktiviteten og den underkjennes.

Vedtak:

Aktiviteten underkjennes.

6.6.1

Vedr. justering av beregningsgrunnlaget

NyG trekkes for 2 A-deltakere knyttet til aktiviteten ” Presentasjon af org på partner…”.
Videre vil man ved 2. utbetaling justere for feil oppgitt totalt antall A-deltakere. Første
utbetaling 2011 var basert på 101 A-deltakere. Etter kontrollen skal riktig antall være 15 Adeltakere. NyG må derfor belage seg på å betale tilbake for mye utbetalt tilskudd, jf.
forskriftens § 38.
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6.7 UMEU Ungdom mot EU
Saksnr.: 10/56702

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 6
Poeng totalt: 6
Poeng A: 6

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 1
Poeng totalt: 6

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Aktivitet nr. 1

Antall A-deltakere: 6
Poeng A: 6

"Studietur”

Irland

29.9 – 4.10

- all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Ungdom mot EU må
likevel sørge for rutiner som sikrer at all grunnlagsdokumentasjon er tilgjengelig for utvalget på kontrolltidspunktet.
Vedtak:

Aktiviteten godkjennes
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6.8 UNG

Misjonsforbundet UNG

Saksnr.: 10/56567

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 3
Antall A-deltakere: 4
Poeng totalt: 25
Poeng A: 4

Antall B-deltakere: 7
Poeng B: 21

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 3
Poeng totalt: 25

Antall B-deltakere: 7
Poeng B: 21

Antall A-deltakere: 4
Poeng A: 4

Aktivitet nr. 1 "Delegasjonsreise”
-

Vedtak:

8. – 13.4

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.

Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 2 "Studiereise”
Vedtak:

Colombia

29.6 – 17.7

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 3 "Delegasjonsreise”
Vedtak:

Spania

Colombia

22. – 30.9

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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6.9 UNOF De Unges Orkesterforbund
Saksnr.: 10/56558

Registreringstidspunkt: 31.12.09

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 3
Antall A-deltakere: 45
Poeng totalt: 45
Poeng A: 45

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 3
Poeng totalt: 51

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 51
Poeng A: 51

UNOF ble oppfordret til å lage en enklere oversikt over deltakernes navn og adresse.
Fordelingsutvalget har tidligere informert om at utvalget ønsker en bekreftelse fra én av
deltakerne.
Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

"Tysk-Skandinavisk musikkuke” Scheersberg (TY)

4. – 14. 4

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

Vedtak:

"Megahertzfestivalen”

Linz (Ø)

21. – 24. 5

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 3
-

"Ung symfoni”

Dublin

24. – 28. 6

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Organisasjonen
hadde underrapportert 6 A-deltakere.

Vedtak:

Aktiviteten godkjennes med 29 A-deltakere, ikke 23.

6.9.1

Vedr. justering av beregningsgrunnlaget

UNOFs beregningsgrunnlag oppjusteres med 6 A-deltakere, tilsvarende 6 poeng. Tilskuddet
justeres ved 2. utbetaling.
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