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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 beregningsgrunnlaget
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.
Fordelingsutvalget bør etter at kontrollen er avsluttet vurdere resultatet i sammenheng
med utvalgets plikt til å veilede og informere organisasjonene om tilskuddsordningene.”
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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
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
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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 gjentatte ganger 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 på kontrolltidspunktet, 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 10 til den internasjonale. To av organisasjonene ble trukket ut til
både den nasjonale og internasjonale kontrollen. I realiteten omhandler derfor denne
rapporten kontroll av 29 organisasjoner.
Årsakene til at organisasjonene ble trukket ut til kontroll var (antallet organisasjoner i
parentes):
 hadde ikke blitt kontrollert de siste fire/fem årene (19)
 kommentarer fra revisor i særattestasjonen (2)
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oppfølging på grunn av en del rot i grunnlagsdokumentasjonen de siste årene (1)
flyttet og fått ny administrasjon (1)
2012 var det første året med ordinært driftstilskudd (1)
hadde tatt i bruk elektronisk innsending av årsrapporter (1)
fikk internasjonalt driftstilskudd for første gang (2)
loddtrekning (2)

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. Det kan også sendes brev til kursledere med spørsmål om
kursets innhold, varighet og deltakere. 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 i enkelte tilfeller tatt kontakt med bank/post for
å kontrollere ektheten til enkelte innbetalingsgiroer og lignende.
I denne kontrollen ble det gjennomført utvidet kontroll av 4H Norge fordi organisasjonen har
begynt å benytte elektronisk innsending av årsrapporter.
Fra og med 2012 vil utvalget hvert år trekke ut minst en organisasjon som benytter seg av
elektronisk innsending av grunnlagsdokumentasjon til organisasjonens sentralledd.
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2 Resultat av kontrollen
Dette er Fordelingsutvalgets rapport etter kontroll av 29 organisasjoner og deres grunnlag for
å motta nasjonal og/eller internasjonalt driftstilskudd for tilskuddsåret 2012. 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 avviker fra tidligere år ved at det er avdekket langt flere avvik enn
normalt. Det er avdekket rutinesvikt i flere organisasjoner, og to av organisasjonene har også
fått påpakning om utbedring av rutinene tidligere.
Utvalget tror at det kan være en tilfeldighet at det er blitt funnet så mange avvik i år. Utvalget
har tidligere 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. De fleste av
organisasjonene i denne kontrollen har ikke blitt kontrollert siden 2008, og det må derfor
vurderes om organisasjonene i ordningen bør kontrolleres oftere. De fleste av de som hadde
avvik har byttet folk i administrasjonen siden forrige kontroll, og utvalget ser at en del rutiner
da kan svikte. Utvalget gjennomfører opplæringsseminar i regelverket hvert år og inviterer
spesielt nye organisasjoner og nyansatte i organisasjonene. Det er imidlertid ikke obligatorisk
oppmøte og det vil derfor variere hvor mange utvalget når frem til.
Det er ofte stor 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
grunnlagsdokumentasjon 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 har vist at man ikke kan slipp helt opp med den internasjonale kontrollen. Spesielt
må de partipolitiske organisasjonen følges opp ofte siden de ikke blir trukket ut til kontroll av
nasjonalt tilskudd.
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
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fordelt på både størrelse og type, og sier derfor en del om helheten av organisasjonene i
ordningen. Imidlertid er det, som nevnt, 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. Dermed kan det oppdages flere feil enn ved en ren slumpmessig utvelgelse av alle
organisasjonene.
Utvalget finner en gang i blant 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 eller liknende 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 ved tidligere kontroller. Spesielt gjelder dette
innmelding og betaling av kontingent for personer som en ikke er verge for. Det ble funnet
avvikende praksis hos en organisasjon (som må tilbakebetale tilskudd)
De andre avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 Dobbeltoppføring av medlemmer
 Manglende signering av medlemslister
Utvalget har påpekt for organisasjonene både gjennom informasjonsmøtet og i kontrollene at
de må ta vare på selve ocr-datafilene som lastes ned for å oppdatere medlemsregisteret, og
oppbevare disse på en måte som gjør det enkelt å finne enkeltinnbetalinger ved kontroll.
Dette ble gjentatt hos en organisasjon i årets kontroll.

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 som
kreves 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:
 Fem organisasjoner manglet felt for styrets funksjonsperiode på årsrapportskjemaene
 En del årsrapporter manglet adresser på styrets medlemmer
 En organisasjon med elektronisk innsendte årsrapporter hadde feil signaturer på
rapportene
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Fordelingsvalget har også påpekt for en del organisasjoner at de kan ta noen grep for å forbedre sine rutiner for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av årsrapportene. Noen
organisasjoner har også fått beskjed om å 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, 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:
 Enkelte kurs hadde ikke nok timer med pedagogisk innhold
 En organisasjon hadde tatt med for mange deltakere på et kurs
 En organisasjon hadde ikke skilt mellom tellende og ikke-tellende deltakere

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.
Ved kontrollen fokuserer utvalget på en oversikt fra organisasjonen over styremedlemmenes
navn, kjønn, alder og innvelgingstidspunkt, jf. forskriftens § 28. Utvalget ber også om
årsmøteprotokoll som skal verifisere opplysningene i oversikten.
Det ble ikke funnet avvik i årets kontroll.

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 kom frem i den internasjonale kontrollen i år:
 Flere organisasjoner manglet bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt på aktivitetene
 En organisasjon manglet adresse til deltakerne
 En organisasjon hadde oppført et styremøte i organisasjonen som internasjonal
aktivitet
 En organisasjon hadde ført opp en aktivitet med kun én overnatting
I årets kontroll har det blitt funnet mange feil og avvik. De fleste av disse er rettet opp i
ettertid, men i forhold til tidligere år var dette et godt skritt tilbake. Dette kan skyldes at
utvalget i år har kontrollert alle de partipolitiske organisasjonene, som ikke blir kontrollert for
nasjonalt tilskudd, og dermed kontrolleres sjeldnere. Disse bør derfor følges opp i større grad
i de kommende årene.
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2.6 Samlet oppstilling
Sammenligner man kontrollene for årene 2010 - 2012 (se oppstillingen under) er
hovedkonklusjonen at andelen negative funn har økt betraktelig de siste to årene. Det er flere
avvik i beregningsgrunnlaget, og også flere organisasjoner hvor det avdekkes mangler og feil.
I 2012 har det ikke vært de store sakene, men det har blitt avdekket feil og mangler hos
mange organisasjoner. De fleste har klart å rette opp feilene etter kontrollen, men det gjør
ikke inntrykket av organisasjonene mye bedre.
For første gang på mange år måtte Fordelingsutvalget sende tilbakebetalingskrav til
organisasjonene. Mange av sakene var ikke ferdigbehandlet innen fristen for 2. utbetaling av
grunnstøtten, og det vil således bli 6 motregninger knyttet til nasjonale driftstilskudd i
tilskuddsåret 2013, og 4 motregninger knyttet til internasjonale driftstilskudd.
Utvalget mener som tidligere at de fleste av avvikene som ble avdekket ved årets kontroll
burde vært unngått. Imidlertid mener utvalget også at avvikene hovedsakelig skyldes dårlige
og mangelfulle rutiner, og at det således ikke har vært grunn til å utvide kontrollen.
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

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

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

2012
Ikke
Ant. i
godkjente/
søknadene
nedjustert
109
98 343

11

2 092

532

2 934

13

2 707

0

181

4

138

1

183

0

13 817

463

25 691

686

18 819

1

26

1

103

7

48

8

1 488

92

949

53

309
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3 Reaksjoner fra FUV - tilbakebetalingskrav og presiseringer
3.1 Justeringer og motregninger
For tilskuddsåret 2012 ble det gjennomført justeringer av beregningsgrunnlaget hos 8
organisasjoner med nasjonal grunnstøtte og 2 med internasjonal grunnstøtte. Dette kan virke
som et høyt tall, men det er ofte små justeringer som gjøres. Samtidig var seks av justeringene
av positiv art, det vil si at organisasjonen fikk oppjustert sine poengsummer p.g.a. at det ble
godtatt medlemmer, lag, kurs eller internasjonale aktiviteter som ikke var tatt med i søknaden.
Til sammenligning ble det foretatt justeringer hos til sammen 16 organisasjoner med nasjonal
støtte og 3 med internasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2011.

3.2 Utvidet kontroll
Det ble gjennomført utvidet kontroll hos organisasjonen 4H Norge. Kontrollen rettet seg mot
lokallagslederne, og det ble ikke funnet avvik. Kontrollen ble gjennomført fordi
organisasjonen benytter seg av elektronisk innsending av årsrapporter.
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4 Forutgående kontroll
I forbindelse med behandling av søknadene, gjennomførte utvalget en forutgående kontroll av
11 av organisasjonene i ordningen.
Organisasjonene som ble kontrollert var:
 AKKS Norge (AKKS)
 Blå Kors Norge (BKN)
 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet (DVFF)
 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS)
 Høyres Studenterforbund (HSF)
 Islam Net (IN)
 Junior- og barneorganisasjonen (JUBA)
 Norwegian Azerbaijani Youth Organization (NAYO)
 Norges Livredningsselskap (NLS)
 RE:ACT
 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU)
Årsaken til at så mange organisasjoner ble tatt ut i forutgående kontroll skyldes hovedsakelig
det høye antallet nye søkere de siste årene.
Fordelingsutvalgets sekretariat gjennomførte stedlig kontroll hos de fleste av 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.
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 ACTA ACTA – barn og unge i Normisjon
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57810

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 57 504
Bonuspoeng: 63 254,4
Totalt poeng: 120 758,4
Ant. medl. totalt: 20 104
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 17 468
Tellende lokallag: 466
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 135

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 57 720
Bonuspoeng: 63 492
Totalt poeng: 121 212
Ant. medl. totalt: 20 104
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 17 468
Tellende lokallag: 466
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 162

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

5.1.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Årsrapportene fra ACTA inneholder ikke et felt for styrets funksjonsperiode. Dette er i strid
med forskriftens § 10, og vanskeliggjør utvalgets kontroll av at lokallagene avholder valg av
sine styrer minst hvert annet år, jf. forskriftens § 9. Organisasjonen har imidlertid
standardvedtekter for lokallagene som sier at styrets leder skal velges hvert år, og de øvrige
styremedlemmene hvert annet år.
Utvalget velger ikke å underkjenne lokallagene selv om årsrapportene ikke fullt ut tilfredsstiller forskriftens krav. Årsaken er at organisasjonen har standardvedtekter som regulerer
hvor ofte styremedlemmene skal velges, og at dette gjør at lokallagene kan godkjennes etter
forskriftens § 9. Samtidig er dette første gang utvalget påpeker mangelen i årsrapportene, og å
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underkjenne årsrapportene ville derfor vært en uforholdsmessig stor reaksjon. Det ville bl.a.
kunne innebære at organisasjonen ikke fikk støtte i det hele tatt.
ACTA må imidlertid sørge for at årsrapportene får et felt for styrets funksjonsperiode fra og
med grunnlagsåret 2012. Organisasjonen vil bli tatt ut til ny kontroll i tilskuddsåret 2014, og
utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom liknende avvik
avdekkes igjen.
Buskerud fylke:
Mjøndalen Soul Children

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Buskerud: 10 lokallag godkjennes (1 sjekket av 10 rapporterte lokallag)
Rogaland fylke:
E-gjengen

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Hedmark: 9 lokallag godkjennes (1 sjekket av 9 rapporterte lokallag)
Hordaland fylke:
Enjoy

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 9 lokallag godkjennes (1 sjekket av 9 rapporterte lokallag)
Nordland fylke:
Viljen S-klubb

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Nordland: 12 lokallag godkjennes (1 sjekket av 12 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
Nordlys korvettklubb

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Troms: 8 lokallag godkjennes (1 sjekket av 8 rapporterte lokallag)

5.1.2

Dokumentasjon på medlemstall

ACTA har lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn sammen med årsrapporten. Utvalget kontrollerte listene for lokallagene i 5.1.1 og fant ingen avvik.
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5.1.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Musikkverksted 2010”

Gjøvik

9. – 14. august

- programmet viste at kurset hadde nok timer i gjennomsnitt for 6 kursdager.
Vedtak:

Godkjennes, og antallet deltakerdager oppjusteres fra 135 til 162 på
grunn av at kurset hadde nok timer i gjennomsnitt for 6 dager, jf.
forskriftens § 11.

5.1.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av listen over styremedlemmer per 31.12.10 mot årsmøteprotokollen viste
ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.1.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

ACTAs beregningsgrunnlag økes med 27 deltakerdager, tilsvarende 216 grunnpoeng.
Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2012.
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5.2 AK

Aktivitetsklubben
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57806

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 18 265
Bonuspoeng: 20 091,5
Totalt poeng: 38 356,5
Ant. medl. totalt: 5 729
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 3 801
Tellende lokallag: 28
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 183

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 18 265
Bonuspoeng: 20 091,5
Totalt poeng: 38 356,5
Ant. medl. totalt: 5 729
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 3 801
Tellende lokallag: 28
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 183

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

5.2.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Østfold fylke:
Aktivitetsklubben i Østfold

-

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

Til sammen for Østfold: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)
Buskerud fylke:
Aktivitetsklubben Eiker

-

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

Til sammen for Buskerud: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
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Vestfold fylke:
A-klubben Brunstad

-

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

Til sammen for Vestfold: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Rogaland fylke:
Ak-klubben gutter 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 (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Sogn og fjordane fylke:
Måløy Aktivitetsgruppe

-

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

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

5.2.2

Dokumentasjon på medlemstall

AK har først og fremst sentral kontingentinnkreving, med unntak for ett lokallag.
Kontingentene finnes som bankbilag. Utvalget plukket ut et lite antall medlemmer, og fant
ingen avvik. Utvalget sjekket også medlemslisten for lokallaget, og fant at den var i henhold
til forskriftens krav.

5.2.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Søndagsskole workshop”

Jarlsberg

17. – 19. september

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med de oppgitte deltakerdagene
Vedtak:

Godkjennes

5.2.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.10 opp imot årsmøteprotokollen og
medlemsdatabasen viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.
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5.3 CISV

CISV Norge Internasjonale barneleire
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57780

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 15 041
Bonuspoeng: 13 536,9
Totalt poeng: 28 577,6
Ant. medl. totalt: 3 416
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 1 999
Tellende lokallag: 21
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 500

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

nei
ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 14 896
Bonuspoeng: 13 406,4
Totalt poeng: 28 302,6
Ant. medl. totalt: 3 416
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 1 970
Tellende lokallag: 21
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 500

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

5.3.1

nei
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)
Akershus fylke:
Follo

-

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

Til sammen for Akershus: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
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Oslo fylke:
Oslo fylkeslag

-

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)
Hedmark fylke:
Hedmark fylkeslag

-

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)
Buskerud fylke:
Buskerud fylkeslag

-

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 Buskerud.: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Rogaland fylke:
Rogaland fylkeslag

-

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

Til sammen for Rogaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Hordaland fylke:
Os

-

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

Til sammen for Hordaland: 6 lokallag godkjennes (1 sjekket av 6 rapporterte lokallag)
Sør-Trøndelag fylke:
Sør-Trøndelag fylkeslag

-

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)
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Finnmark fylke:
Finnmark fylkeslag

-

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)

5.3.2

Dokumentasjon på medlemstall

I forbindelse med kontrollen opplyste CISV om at de ved en feil hadde oppgitt 1 999 tellende
medlemmer, mens det skulle vært 1 998. CISVs beregningsgrunnlag justeres for det ene
medlemmet.
CISV har kun sentral kontingentinnkreving, som gjøres gjennom Hypersys. Utvalget foretok
en liten stikkprøvekontroll av opplysningene i Hypersys og fant ingen avvik. Utvalget foretok
ikke kontroll av OCR-filer hos Hypersys.
CISV opplyste om at de hadde gjennomgått medlemsregisteret med henblikk på
problematikken rundt familiemedlemskap, og hadde funnet 28 personer i grunnlagsåret 2010
som var 15 år eller eldre da de ble meldt inn av sine foreldre. På forespørsel fra utvalget
gjennomgikk organisasjonen også grunnlagsårene 2007 – 2009, og fant at de for disse årene
hadde 217 medlemmer som var meldt inn i strid med regelverket (henholdsvis 70, 73 og 74
tellende medlemmer i grunnlagsårene 2007, 2008 og 2009). CISV sier at de de siste årene har
blitt klar over problemstillingen, og har tatt grep for å hindre at dette skal gjenta seg.
FUV nedjusterer CISVs beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2012 med 29 tellende
medlemmer, og organisasjonens beregningsgrunnlag for tilskuddsårene 2007, 2008 og 2009
med til sammen 217 tellende medlemmer. FUV forventer at CISVs rutiner sikrer at
medlemmer fra og med 15 år ikke blir meldt inn uten at de selv ønsker det, og viser til kravet
i forskriftens § 6 om at tellende medlemmer individuelt og frivillig skal ha meldt seg inn i
organisasjonen. Se for øvrig kapitel 5.3.5.

5.3.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

”Stabstreningsseminar”

Trondheim

5. – 7. februar

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

Godkjennes

Kurs nr. 4

”LTS Øst”

Oslo

19. – 21. mars

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

Godkjennes

22

Kurs nr. 7

”Høstmøtet”

Oslo

30. – 31. oktober

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

Godkjennes

5.3.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.10 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.3.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

For tilskuddsåret 2012 nedjusteres CISVs beregningsgrunnlag med 29 tellende medlemmer,
tilsvarende 145 grunnpoeng. CISV fikk i 2012 et tillegg på 100 % bonuspoeng, til sammen
290 poeng. Kroner per poeng ved 2. utbetaling 2012 var 26,25, og CISV har derfor mottatt kr.
7 613,- i uberettiget støtte.
For tilskuddsåret 2011 trekkes CISV for 74 tellende medlemmer, tilsvarende 222 grunnpoeng.
CISV fikk i 2011 et tillegg på 100 % bonuspoeng, til sammen 444 poeng. Kroner per poeng i
2011 var 24,83, og CISV har derfor mottatt kr. 11 025,- i uberettiget støtte.
For tilskuddsåret 2010 trekkes CISV for 73 tellende medlemmer, tilsvarende 219 grunnpoeng.
CISV fikk i 2010 et tillegg på 80 % bonuspoeng, til sammen 394,2 poeng. Kroner per poeng i
2010 var 25,13, og CISV har derfor mottatt kr. 9 906,- i uberettiget støtte.
For tilskuddsåret 2009 trekkes CISV for 70 tellende medlemmer, tilsvarende 210 grunnpoeng.
CISV fikk i 2009 et tillegg på 80 % bonuspoeng, til sammen 378 poeng. Kroner per poeng i
2009 var 26,42, og CISV har derfor mottatt kr. 9 987,- i uberettiget støtte.
CISV motregnes til sammen kr. 38 531,- i tilskuddsåret 2013 i medhold av forskriftens § 38
første ledd hvor det heter at:
«Dersom en organisasjon eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller ukorrekte
opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører at tilskudd
utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves
tilbake. Også den del som i utgangspunktet var berettiget tilskudd kan kreves tilbake.»
Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne vil det for mye utbetalte tilskuddet bli krevd
tilbakebetalt. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 sjette ledd
dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.4 CM

Changemaker
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57799

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 11 040
Bonuspoeng: 9 936
Totalt poeng: 20 976
Ant. medl. totalt: 1 314
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 1 044
Tellende lokallag: 6
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 891

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

Ja
Ja
Ja
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 10 740
Bonuspoeng: 9 666
Totalt poeng: 20 406
Ant. medl. totalt: 1 314
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 1 044
Tellende lokallag: 0
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 891

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

5.4.1

Ja
Ja
Ja
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

CM ble kun trukket ut til kontroll av lokallagene.
CMs årsrapporter inneholder ikke felt for styrets funksjonsperiode. Dette er i strid med
forskriftens § 10, og vanskeliggjør utvalgets kontroll av at lokallagene avholder valg av sine
styrer minst hvert annet år, jf. forskriftens § 9. CMs daglige leder skriver i en e-post til
utvalget at «Det vi kan si som en mulig forklaring er at det er standard prosedyre at
lokallagene våre velger styrer for ett år om gangen, og at vi ikke har flere lokallag enn at det
er mulig for oss å ha kontroll over dette.». CM har kun rapportert 6 tellende lokallag. I CMs
vedtekter, § 2 B, refereres det til «Årssamlingen», og dette underbygger dermed daglig leders
forklaring.
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FUV ba om å få tilsendt årsrapportene for 2009 og 2010. Imidlertid hadde årsrapportene for
2009 en skrivefeil som gjorde at lagene førte opp datoen for valg av styret som satt ved
tellingstidspunktet 31. desember 2008. Dermed viser ikke årsrapportene om det er foretatt
valg hvert år. Imidlertid er det heller ingenting som viser at styrene velges sjeldnere enn hvert
annet år, som er kravet i forskriftens § 9.
Utvalget legger vekt på at CM mangler sekundærdokumentasjon som klart viser at lokallagene ikke velges sjeldnere enn hvert annet år, jf. for eksempel standardvedtektene hos
ACTA. Utvalget mener at lokallagene dermed ikke kan godkjennes og at CM ikke kan få
poengmessig uttelling for lagene.
I h.h.t. forskriftens § 13 h) må en organisasjon ha minst 5 tellende lokallag for å være
støtteberettiget. Utvalget mener imidlertid at det vil være en for uforholdsmessig stor reaksjon
å ta fra CM all støtte for dette året. Dette er første gang utvalget påpeker dette regelbruddet,
og den dokumentasjonen som er tilgjengelig viser at organisasjonens lokallag gjennomfører
valg og velger styrer på demokratisk vis.
Utvalget velger ikke å la organisasjonen få poengmessig uttelling for lokallagene, i motsetning til f.eks. ACTA, men lar CM være støtteberettiget for tilskuddsåret 2012. Utvalget
velger å underkjenne lokallagene siden årsrapportene ikke fullt ut tilfredsstiller forskriftens
krav.
CM må imidlertid sørge for at årsrapportene får et felt for styrets funksjonsperiode fra og med
grunnlagsåret 2012. Organisasjonen vil bli tatt ut til ny kontroll i tilskuddsåret 2014, og
utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom liknende avvik
avdekkes igjen.

5.4.2

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

CMs beregningsgrunnlag reduseres med 6 tellende lokallag, tilsvarende 300 grunnpoeng. CM
får i 2012 et tillegg på 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen 570 poeng. Kroner
per poeng ved 2. fordeling i 2012 var 26,25, og CM har derfor mottatt kr. 14 963,- i
uberettiget støtte. Beløpet motregnes CMs nasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2013, så langt
det lar seg gjøre. Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne, vil det for mye utbetalte
tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, jf. forskriftens § 38.
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5.5 FABU Frelsesarmeens barn og unge
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57787

Registreringstidspunkt: 31.12.2010

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 15 923
Bonuspoeng: 17 515,3
Totalt poeng: 33 438,3
Ant. medl. totalt: 3 619
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 2 225
Tellende lokallag: 105
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: 16 773
Bonuspoeng: 18 450,3
Totalt poeng: 35 223,3
Ant. medl. totalt: 3 619
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 2 225
Tellende lokallag: 122
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

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

5.5.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

FABU opplyste om at de hadde fått inn årsrapporter for 17 tellende lokallag som ikke var tatt
med på søknadsskjemaet. Disse tas da med i organisasjonens beregningsgrunnlag etter fast
praksis.
Oslo fylke:
Juniorgospel

-

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

Til sammen for Oslo: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
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Oppland fylke:
Gjøvik småsprell 2

-

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

Til sammen for Oppland: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Rogaland fylke:
Stavanger småbarnsang

-

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

Til sammen for Rogaland: 16 lokallag godkjennes (1 sjekket av 16 rapporterte lokallag)
Sør-Trøndelag fylke:
Trondheim ungdomsklubb

-

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

Til sammen for Sør-Trøndelag: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
Harstad babysang

-

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

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

5.5.2

Dokumentasjon på medlemstall

FABU har lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn sammen med årsrapportene. Utvalget kontrollerte listene for lokallagene i 5.5.1 og fant ingen avvik.

5.5.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av listen over styremedlemmer per 31.12.10 mot årsmøteprotokollen viste at
organisasjonen hadde tatt med 3 varamedlemmer i tallene i søknaden. Imidlertid hadde
fratrekket av disse ikke noe å si for kjønnsfordelingen eller ungdomsrepresentasjonen i styret.
FABU må imidlertid merke seg at det kun er de faste medlemmene i styret som skal tas med i
søknaden.

5.5.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse
FABUs beregningsgrunnlag oppjusteres med 17 tellende lokallag, fra 105 til 122, tilsvarende
850 grunnpoeng. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. fordeling 2012.
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5.6 FRAM Framfylkingen
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57773

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 6 490
Bonuspoeng: 5 841
Totalt poeng: 12 331
Ant. medl. totalt: 1 505
Fylker med tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 784
Tellende lokallag: 21
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 190

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Organisasjonen settes på uttrapping.
Grunnpoeng: 6 182
Bonuspoeng: 5 563,8
Totalt poeng: 11 745,8
Ant. medl. totalt: 1 505
Fylker med tellende lokallag: 2
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 784
Tellende lokallag: 19
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 164

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

Nei
Ja
Ja
Ja

5.6.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse
Utvalget gjennomgikk årsrapportene fra samtlige av de 21 lokallagene FRAM hadde innrapportert som tellende. Med unntak av to lokallag manglet det adresser på styrets
medlemmer på samtlige av årsrapportene. I tillegg manglet det dato for valg av styret på årsrapportene for lokallagene på Stovner og i Auli. Kun to årsrapporter kunne godkjennes.
Adressene for styrets medlemmer finnes i organisasjonens medlemsregister, men det er et
krav i forskriften om disse også skal påføres årsrapportene. Dette fikk FRAM også beskjed
om etter kontrollen i 2007. FRAM fylte inn adresser på styrets medlemmer i skjemaene etter
kontrollen og fikk dermed godkjent 17 lokallag etter at klagen ble behandlet. FRAMs
beregningsgrunnlag blir således nedjustert med 2 tellende lokallag.
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5.6.2

Dokumentasjon på medlemstall

FRAM har hovedsakelig sentral kontingentinnkreving og oppbevarer bankbilagene i sentralleddet. Imidlertid tas det inn noen kontingenter lokalt, og organisasjonen har da verveblanketter. Sentralleddet får tilsendt vervelapper for disse innbetalingene sammen med en
innbetaling av kontingenten. Medlemmene blir registrert i det sentrale medlemsregisteret, og
kvitteringene oppbevares sentralt. Det er med andre ord mulig å kontrollere opplysningene i
medlemsregisteret mot disse. En svakhet ved vervelappene er at medlemmets signatur ikke
fremkommer for 2010, men fra og med 2011 er dette endret på.
Det ble foretatt en stikkprøvekontroll av et mindre antall medlemmer, og det ble ikke funnet
avvik.

5.6.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

FUV kontrollerte de oppgitte kursene. Utvalget ber FRAM om å ta kopi av invitasjoner som
blir sendt via e-post eller på nettsiden, og legge det ved resten av dokumentasjonen slik at
disse ikke blir borte for fremtidige kontroller.
Kurs nr. 3

«Ledertreff»
-

Sørmarka

4. – 5. november

Kursets program inneholder ikke nok timer med pedagogisk innhold. De
fleste av øktene på kurset brukes til å diskutere interne saker i Framfylkingen, som «Nytt medlemsregister og vervearbeidet i Framfylkingen»,
«Hvilke aktiviteter skal Framfylkingen ha i 2011?» og «Innspill til nye
vedtekter for Framfylkingen». Kurset tilfredsstiller således ikke kravet i
§ 11 om minst 10 timer med pedagogisk innhold.

Vedtak:

Kurset godkjennes ikke på grunn av at det har færre enn 10 timer med
pedagogisk innhold, jf. forskriftens § 11 tredje ledd. Framfylkingens
beregningsgrunnlag reduseres med 26 deltakerdager.

5.6.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av listen over styremedlemmer per 31.12.10 viste at FRAM oppfyller
kriteriet for bonuspoeng for kjønnsbalanse i sentralstyret.

5.6.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse
FRAMs beregningsgrunnlag nedjusteres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng, og 26 deltakerdager, tilsvarende 208 grunnpoeng. FRAM fikk i tillegg 90 % bonuspoeng. Til sammen blir FRAM derfor nedjustert 395,2 poeng, fra totalt 12 331 til 11 935,8.
Kroner per poeng ved 2. fordeling i 2012 var 26,25, og FRAM har derfor mottatt kr. 10 374,i uberettiget støtte. Beløpet motregnes FRAMs nasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2013, så
langt det lar seg gjøre. Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne, vil det for mye utbetalte
tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, jf. forskriftens § 38. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.7 HLFU

Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57782

Registreringstidspunkt: 31.12.2010

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 5 680
Bonuspoeng: 6 248
Totalt poeng: 11 928
Ant. medl. totalt: 1 050
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 670
Tellende lokallag: 5
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 260

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 5 680
Bonuspoeng: 6 248
Totalt poeng: 11 928
Ant. medl. totalt: 1 050
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 670
Tellende lokallag: 5
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 251

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

På kontrolltidspunktet manglet HLFU adresser på styrets medlemmer for to av lokallagene.
Disse ble imidlertid innhentet i ettertid og sendt utvalget før saken ble behandlet i utvalgsmøtet. Utvalget presiserer at HLFU må bestrebe seg på å ha all dokumentasjon tilgjengelig på
kontrolltidspunktet, og skal heller ikke oppgi lokallag i søknaden som de ikke har godkjent
dokumentasjon for.
Oslo og Akershus fylker:
HLFU 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)
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Buskerud fylke:
HLFU Briskeby

-

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)
Hordaland fylke:
HLFU Bergen

-

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)
Trøndelagsfylkene:
HLFU Trøndelag

-

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

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

5.7.2

Dokumentasjon av medlemstall

HLFU har sentral kontingentinnkreving. Utvalget foretok en stikkprøvekontroll og fant ingen
avvik.

5.7.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Org.samling m/kurs i positiv tenkning” Sarpsborg

12. – 14. mars

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

Godkjennes
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Kurs nr. 2

”Summercamp”

Kristiansand 23. – 27. juni

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

Godkjennes

Kurs nr. 3

”Ungdomshelg”

Valdres

8. – 10. oktober

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

Godkjennes

Kurs nr. 4

”Rettighetskurs”

Klækken

3. – 5. desember

- deltakerlisten viste at det kun var 24 tellende deltakere, mot 27 i søknaden.
Kurset hadde 3 kursdager, og HLFU trekkes derfor for 9 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget. HLFU hadde på kontrolltidspunktet ikke underskrift av
kursleder på deltakerlisten, men korrekt deltakerliste ble sendt inn i ettertid. Vi
visert til kommentaren under 5.7.1.
Vedtak:

Kurset godkjennes, men beregningsgrunnlaget nedjusteres med 9 deltakerdager.

5.7.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.10 viste ingen avvik i forhold til
opplysningene i søknaden.

5.7.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse
HLFUs beregningsgrunnlag nedjusteres med 9 deltakerdager, tilsvarende 72 grunnpoeng.
HLFU får i 2012 et tillegg på 110 % bonuspoeng, til sammen 151,2 poeng. Kroner per poeng
ved 2. fordeling i 2012 var 26,25, og HLFU har derfor mottatt kr. 3 969,- i uberettiget støtte.
Beløpet motregnes HLFUs nasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2013, så langt det lar seg
gjøre. Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne, vil det for mye utbetalte tilskuddet bli krevd
tilbakebetalt, jf. forskriftens § 38. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens
§ 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.8 KFUK-M

Norges KFUK-KFUM-speidere

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57785

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 50 951
Bonuspoeng: 45 855,9
Totalt poeng: 96 806,9
Ant. medl. totalt: 11 321
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 9 015
Tellende lokallag: 241
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 7 763

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 50 951
Bonuspoeng: 45 855,9
Totalt poeng: 96 806,9
Ant. medl. totalt: 11 321
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 9 015
Tellende lokallag: 241
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 7 763

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

5.8.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

KFUK-M har elektronisk innsending av årsmeldinger. Disse har ikke et eget felt for styrets
funksjonsperiode. Dette er i strid med forskriftens § 10, og vanskeliggjør utvalgets kontroll av
at lokallagene avholder valg av sine styrer minst hvert annet år, jf. forskriftens § 9. I følge
KFUK-M avholdes det gruppeting hvert år, noe som også fremgår ved å kontrollere
påfølgende årsrapporter.
I likhet med ACTA velger utvalget ikke å underkjenne lokallagene selv om årsrapportene
ikke fullt ut tilfredsstiller forskriftens krav. Årsaken er at organisasjonen har sekundærdokumentasjon som viser at lokallagene faktisk velger styrer minst hver annet år. Samtidig er
dette første gang utvalget påpeker mangelen i årsrapportene, og å underkjenne årsrapportene
ville derfor vært en uforholdsmessig stor reaksjon. Det ville bl.a. kunne innebære at
organisasjonen ikke fikk støtte i det hele tatt.

33

KFUK-M må imidlertid sørge for at årsrapportene får et felt for styrets funksjonsperiode fra
og med grunnlagsåret 2012. Organisasjonen vil bli tatt ut til ny kontroll i tilskuddsåret 2014,
og utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom liknende avvik
avdekkes igjen.
Oslo fylke:
Grünerløkka

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Oslo: 23 lokallag godkjennes (1 sjekket av 23 rapporterte lokallag)

Hedmark fylke:
Kilen 1

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Hedmark: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Aust-Agder fylke:
Eydehavn

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Aust-Agder: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)
Rogaland:
Sagvåg

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Rogaland: 62 lokallag godkjennes (1 sjekket av 62 rapporterte lokallag)
Hordaland:
Sælen

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 20 lokallag godkjennes (1 sjekket av 20 rapporterte lokallag)

5.8.2

Dokumentasjon på medlemstall

KFUK-M har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn elektronisk
sammen med årsrapportene. Utvalget kontrollerte medlemslistene til lokallagene i 5.8.1, og
fant ingen avvik.
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5.8.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

”Holdninger og handlinger”

Nordtangen 12. – 14. mars

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

Godkjennes

Kurs nr. 6

”Trenerkurset – 2. helg”

Sandvika

16. – 18. april

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

Godkjennes

Kurs nr. 7

”Kurs i leirteknikk”

Nordtangen 21. – 24. mai

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

Godkjennes

Kurs nr. 9

”Grønn Action Landsleir”

Lista

3. – 10. juli

- landsleiren er delt opp i mange, mindre kurs. Hvert kurs har nok timer og
deltakere til at de kan godkjennes som individuelle kurs. All dokumentasjon
var på plass, og denne viste at «kurset» kunne godkjennes med det oppgitt
grunnlagstallet
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 11

”I fyr og flamme”

Nordtangen 1. – 3. oktober

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

Godkjennes

Kurs nr. 12

”Lederkurs - ledelse”

Nordtangen 5. – 7. november

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

Godkjennes
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5.8.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.10 mot årsmeldingen viste at organisasjonen oppfyller
kravet til bonuspoeng for kjønnsbalanse.
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5.9 KNN

Korpsnett Norge
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57807

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 6 640
Bonuspoeng: 664
Totalt poeng: 7 304
Ant. medl. totalt: 2 387
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 988
Tellende lokallag: 34
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: 6 640
Bonuspoeng: 664
Totalt poeng: 7 304
Ant. medl. totalt: 2 387
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 988
Tellende lokallag: 34
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

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

5.9.1

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

KNN har elektronisk innsending av årsrapporter.
Aust-Agder fylke:
Høvåg Brass Band

-

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

Til sammen for Aust-Agder: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Rogaland fylke:
Utsira Musikkorps

-

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

-

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

Til sammen for Hordaland: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Møre og Romsdal:
Rovdehorn Musikkorps

-

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

Til sammen for Møre og Romsdal: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
Ringvassøy Musikkorps

-

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)

5.9.2

Dokumentasjon på medlemstall

KNN har lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn elektronisk sammen med
årsrapportene.
Utvalget kontrollerte medlemslistene for lokallagene i 5.9.1 og fant ingen avvik.

5.9.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.10 mot årsmøteprotokollen viste at organisasjonen oppfyller kravet til kjønnsbalanse.

38

5.10 MA

Miljøagentene

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57035

Registreringstidspunkt: 31.12.2010

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 19 036
Bonuspoeng: 15 228,8
Totalt poeng: 34 264,8
Ant. medl. totalt: 5 585
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 4 596
Tellende lokallag: 25
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

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

Nei
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 19 036
Bonuspoeng: 15 228,8
Totalt poeng: 34 264,8
Ant. medl. totalt: 5 585
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 4 596
Tellende lokallag: 25
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

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

MAs årsrapporter mangler funksjonsperiode for styret. Dette er i strid med forskriftens § 10,
og vanskeliggjør utvalgets kontroll av at lokallagene avholder valg av sine styrer minst hvert
annet år, jf. forskriftens § 9. Imidlertid er dette intet problem for denne organisasjonen siden
ingen av lagene har flere enn 3 personer over 15 år, og dermed ikke trenger å ha valgt styre,
jf. forskriftens § 9. Organisasjonen bør likevel gjøre om på sine skjemaer fra og med
grunnlagsåret 2012 i tilfelle de i fremtiden skulle få nok medlemmer i enkelte lag til at det
kreves et styre.
Utvalget vil ta ut MA til ny kontroll i 2014.
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Akershus fylke:
MA i Ski

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Akershus: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)
Vestfold fylke:
MA i Larvik

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Vestfold: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Hordaland fylke:
MA i Askøy

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Sør-Trøndelag fylke:
MA i Trondheim

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Sør-Trøndelag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Finnmark fylke:
MA i Kirkenes

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode.
Den øvrige dokumentasjonen viste imidlertid at lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

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

5.10.2

Dokumentasjon på medlemstall

MA har kun sentral kontingentinnkreving. Betalingene kommer hovedsakelig inn via OCR,
men med noen kontantbetalinger. MA har kvitteringsblanketter for de lokale innbetalingene,
og bør på disse ha både dato og den nøyaktige summen som betales i kontingent. MA har i
tillegg en sentral medlemsliste i tråd med forskriftens § 25 tredje ledd.
Det ble trukket ut et lite antall medlemmer, og ikke funnet noen avvik.

40

5.11 N4H

4H Norge
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57285

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 65 912
Bonuspoeng: 72 503,2
Totalt poeng: 138 415,2
Ant. medl. totalt: 16 663
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 101

Tellende medl. under 26: 14 583
Tellende lokallag: 550
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 3 860

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 65 912
Bonuspoeng: 72 503,2
Totalt poeng: 138 415,2
Ant. medl. totalt: 16 663
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 101

Tellende medl. under 26: 14 583
Tellende lokallag: 550
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 3 860

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

På grunn av at organisasjonen har gått over til elektronisk innsending av årsrapporter tok
utvalget organisasjonen ut til utvidet kontroll av lokallagene.
Utvalget valgte å sende brev til lokallagslederne i alle lokallagene i Akershus, Oslo og
Hedmark, samt enkelte lag i Buskerud, Rogaland og Troms, til sammen 53 lokallag.
Det er kommet inn 35 svar, mens to av konvoluttene kom i retur. Utvalget klarte ikke å finne
ny adresse til disse to adressatene.
Resultatet av kontrollen:
Antall sendte brev:
Antall svar:
Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

53
35 (66 %)
2 (3,7 %)
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Antallet svar er i nærheten av det antallet utvalget har fått ved tilsvarende utsendinger.
Imidlertid ble brevene sendt sent i juni, noe som kan forklare at vi ikke har fått flere svar.

1. Har du noen gang vært medlem av 4H Norge?
2. Var du medlem av 4H Norge i 2010?
3. Betalte du kontingent til 4H Norge for 2010?
4. Har du noen gang vært medlem i
«lokallaget»?
5. Var du medlem av «lokallaget» i 2010?
6. Var du leder i «lokallaget» i 2010?
7. Er det du som har sendt inn den vedlagte
årsrapporten?
8. Er de opplysningene som står i årsrapporten
korrekte, så langt du kan huske?

52
52
52
53

Ja
98,1 %
98,1 %
98,1 %
100 %

1
1
1

Nei
1,9 %
1,9 %
1,9 %

53
53
48

100 %
100 %
90,6 %

1

1,9 %
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98,1 %

1

1,9 %

Vet ikke

4

7,5 %

Svarene gir et ganske entydig bilde. Alle respondentene svarer at de har vært medlem av det
gjeldende lokallaget, og at de var leder av lokallaget i 2010. Én person svarte nei på de tre
første spørsmålene, men svarte samtidig at hun hadde vært medlem og leder av lokallaget i
2010.
Fire personer svarer at de ikke vet om det er de som har sendt inn årsrapporten, mens én
svarer nei på dette spørsmålet. Det er ikke foretatt noen ytterligere oppfølging av disse
personene, så det er ikke så godt å vite hvorfor de svarer som de gjør. Imidlertid har ikke 4H
hatt systemet i lang tid, så det kan hende at andre enn lokallagslederen har sendt inn
årsrapporten det første året.
Personen som svarte nei på spørsmålet om opplysningene som står i årsrapporten var
korrekte, svarte at «Klubben jeg var med i hadde en kontingent. Hvorfor årsrapporten hevder
noe annet har jeg ikke kunnskap om.» 4H opplyser om at det feltet i årsrapporten har «Nei»
som default og at personen dermed ikke kunne valgt å fylle inn noe annet. Organisasjonen
sier at de skal gjøre noe med denne innstillingen.
Fordelingsutvalget mener at resultatet av den utvidede kontrollen gjør at det er overveiende
sannsynlig at årsrapportene er sendt inn av lokallagenes ledere, og at opplysningene som står i
dem er korrekte. Utvalget kan dermed godkjenne 4Hs beregningsgrunnlag når det gjelder
lokallag.
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5.12 NBUF Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57793

Registreringstidspunkt: 31.12.2010

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 23 979
Bonuspoeng: 26 376,9
Totalt poeng: 50 355,9
Ant. medl. totalt: 4 080
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 3 227
Tellende lokallag: 158
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 300

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 21 579
Bonuspoeng: 23 736,9
Totalt poeng: 45 315,9
Ant. medl. totalt: 4 080
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 3 227
Tellende lokallag: 156
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

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

5.12.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

NBUF har et elektronisk system for innsending av årsrapporter og medlemslister. Ved
kontrollen ble det oppdaget et sikkerhetshull i systemet. Det viste seg at det var mulig for
administrasjonen å signere årsrapportene for lokallagslederne. Dette ble i følge NBUF gjort
fordi en del lokallagsledere glemte å låse/signere rapportene når de hadde lagt inn all
informasjonen.
I et brev fra NBUF av 18. april 2012 skriver de blant annet at:
«Medlemssystemet er bygd opp slik at en lokalt legger inn alle medlemmer med navn
og fødselsdato, samt oppgir hvem som har betalt årskontingent (avkrysning av
deltakere som har betalt årskontingent kan kun gjøres av en lokal bruker, ikke av en
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med sentral tilgang). Videre legger den lokale brukeren inn dato for avholdt årsmøte,
og hvem som er valgt til styret. (Den lokale gruppens styreleder kan kun legges til av
en lokal bruker, systemet tillater ikke at en med sentral tilgang gjør dette). Etter at den
nevnte informasjonen er blitt lagt inn skulle registreringen blitt avsluttet med at
lokallagslederen trykket på «lås rapport». Medlemssystemet loggfører hvem som låser
en rapport, og under fordelingsutvalgets kontroll gikk vi inn og så hvem som hadde
trykket på «lås rapport». Feilen som ble gjort av oss var at vi ikke så at det å låse en
rapport skulle være bekreftelsen på at det var riktig person som hadde signert listene.
Følgende har i flere tilfeller skjedd: lokallagsleder har lagt inn informasjon om alle
medlemmer og fylt ut årsrapporten, men så vært usikker på om han/hun har fylt inn alt
rett. Personen har da tatt kontakt med enten a) en annen leder fra samme menighet og
bedt denne se gjennom om at alt er fylt rett inn, eller b) hovedkontoret til NBUF og
spurt om en ansatt kan se om listene er fylt rett ut. I begge tilfeller ble da rapporten
låst av en annen person en lokallagslederen, og ved flere annledninger av en sentralt
ansatt. Grunnen til at vi har tillatt dette er at vi har tenkt at autensiteten i årsrapporten
ble sikret gjennom a) markering av hvem som har betalt kontigent, samt b) styrets
sammensetning, som kun kan legges inn fra lokalt hold. I ettertid ser vi at vi burde
hatt bedre rutiner, og vi har på bakrunn av fordelingsutvalgets funn og kommentarer
gjort flere tiltak for å endre våre rutiner.
(…)
a) Vi har endret teksten på låsefunksjonen fra «lås rapport» til «signér». Videre har vi
lagt inn et popupvindu hvor det opplyses om at årssrapporten kun kan signeres av
valgt lokallagsleder. De må derfor først trykke «signér», deretter «ok» på at en har lest
og forstått hva en signerer på.
b) Lagt til en rapportfuksjon sentralt hvor signaturen kommer på selve årsrapporten, i
tillegg til loggen, for å lettere kunne sjekke at det faktisk er lokallagsleder som har
signert.
c) Utarbeidet nye skriftlige medlemsregisteringsrutiner som gis til lokallagslederne.
d) Vi har vært i kontakt med 2/3 av lokallagslederne våre vedrørende feilsigneringer i
2010. Alle disse har altså blitt informert om at det kun er lokallagsleder som kan
signere medlemslistene.»
Organisasjonens gjennomgang viste at det var 87 av 158 tellende lokallag som ikke hadde
blitt signert av lokallagsleder. Etter kontrollen har NBUF så fått 85 av de feilsignerte
årsrapporter signert av lokallagsleder. Det er således 2 lokallag som ikke er korrekt signert, og
som dermed ikke kan godkjennes etter forskriftens §§ 9, 10 og 26. NBUF trekkes derfor for
disse 2 tellende lokallagene i beregningsgrunnlaget.

5.12.2

Dokumentasjon på medlemstall

NBUF har lokal kontingentinnkreving og legger inn medlemsopplysningene elektronisk (se
over). Utvalget tok en stikkprøvekontroll av enkelte lag og fant ingen avvik.
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5.12.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.10 viste at organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og andelen unge i styret.

5.12.4

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Lederkonferanse”

Ålgård

5. – 7. mars

- Det var 125 deltakere på konferansen. Dette strider mot forskriftens § 11
femte ledd, hvor det heter at:
«På hvert kurs må det være minst 10 deltakere, og ikke mer enn 100
deltakere.»
Aktiviteten kan dermed ikke godkjennes, og NBUF blir trukket for 300
deltakerdager.
Vedtak:

Aktiviteten godkjennes ikke fordi det var over 100 deltakere på konferansen,
jf. forskriftens § 11 femte ledd. NBUF trekkes for 300 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.

5.12.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NBUFs beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng,
og 300 deltakerdager for sentrale kurs, tilsvarende 2 400 grunnpoeng. NBUF får i 2012 et
tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen 5 250 poeng. Kroner per poeng
ved 2. fordeling i 2012 var 26,25, og NBUF har derfor mottatt kr. 137 813,- i uberettiget
støtte. Beløpet vil bli motregnet NBUFs fremtidige nasjonale grunnstøtte, så langt det lar seg
gjøre. Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne, vil det for mye utbetalte tilskuddet bli krevd
tilbakebetalt, jf. forskriftens § 38. Organisasjonen vil bli tilbudt å la beløpet bli motregnet
over to år etter fast praksis. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38
dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.13 NCF

Norsk Cøliakiforening

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57797

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 8 705
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 8 705
Ant. medl. totalt: 9 619
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 541
Tellende lokallag: 20
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: 8 705
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 8 705
Ant. medl. totalt: 9 619
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 541
Tellende lokallag: 20
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 0

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

5.13.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Noen av lokallagene hadde brukt gamle årsrapportskjemaer som de hadde byttet årstall på.
Som et resultat manglet funksjonsperiode for styret på enkelte av årsrapportskjemaene. Dette
er i strid med forskriftens § 10, og vanskeliggjør utvalgets kontroll av at lokallagene avholder
valg av sine styrer minst hvert annet år, jf. forskriftens § 9. Malen sendt ut fra NCF sentralt
var korrekt, men lokallagene hadde altså brukt gamle skjemaer.
I en e-post fra NDF skriver de at «Ved gjennomgang av innsendte årsrapportskjemaer viser
det seg at kun 3 lag har fylt ut funksjonstid, mens de resterende 17 lagene har brukt gammelt
skjema og derfor heller ikke har fylt ut det valgte styrets funksjonstid. Vi går ut fra at lagene
har brukt tidligere tilsendte skjemaer og ikke registrert at skjemaet var endret. Vi kan nevne at
med noen få unntak praktiserer fylkes- og lokallagene våre 1 års funksjonsperiode for de
tillitsvalgte. Funksjonsperioden vil da være fra februar 2010 til februar 2011.»
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Utvalget valgte innledningsvis å trekke NCF for de lokallagene som ikke hadde årsrapportene
i orden. Dette førte til at organisasjonens beregningsgrunnlag ble redusert med 17 av 20
tellende lokallag. Det ville ikke få betydning for organisasjonens støtteberettigelse siden
organisasjonen har et begrenset rekrutteringsgrunnlag, og kan få støtte etter forskriftens § 14
hvor kravet til antall tellende lokallag er 2. Imidlertid ville det bety en reduksjon i grunnstøtten.
NCF klaget på vedtaket, og utvalget valgte ikke å underkjenne lokallagene selv om årsrapportene ikke fullt ut tilfredsstiller forskriftens krav. Utvalget baserte sin avgjørelsen på at
organisasjonens vedtekter regulerer hvor ofte styremedlemmene skal velges, og dette gjør at
lokallagene kan godkjennes etter forskriftens § 9. Samtidig har organisasjonen også
sekundærdokumentasjon som viser styresammensetningen for hvert år. Dette er også første
gang utvalget påpeker mangelen i årsrapportene. Å underkjenne årsrapportene ville derfor
vært en uforholdsmessig stor reaksjon.
NCF må imidlertid sørge for at lokallagene benytter korrekte årsrapporter fra og med
grunnlagsåret 2012, og at årsrapportene inneholder all informasjon som kreves etter
forskriftens § 10. Organisasjonen vil bli tatt ut til ny kontroll i tilskuddsåret 2014, og utvalget
vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom liknende avvik avdekkes
igjen.

5.13.2

Dokumentasjon på medlemstall

NCF har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filene i sentralleddet. Utvalget
foretok stikkprøver av et mindre antall medlemmer uten å finne avvik.
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5.14 NFU

Norsk Frilynt Ungdomsforbund
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57792

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 30 977
Bonuspoeng: 34 074,7
Totalt poeng: 65 051,7
Ant. medl. totalt: 9 039
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 6 222
Tellende lokallag: 88
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 785

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 31 373
Bonuspoeng: 34 510,3
Totalt poeng: 65 883,3
Ant. medl. totalt: 9 039
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 6 222
Tellende lokallag: 88
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 884

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

5.14.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oslo fylke:
Ungt Blikk Film

-

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

Til sammen for Oslo: 14 lokallag godkjennes (1 sjekket av 14 rapporterte lokallag)
Oppland fylke:
Per Gynt teaterlag

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
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Til sammen for Oppland: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)
Telemark fylke:
Breivik barne- og ungdomslag-

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

Til sammen for Telemark: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Rogaland fylke:
Ukerevyen NHH

-

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

Til sammen for Rogaland: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
Vårliv UL

-

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)

5.14.2

Dokumentasjon på medlemstall

NFU har både sentral og lokal kontingentinnkreving.
Utvalget kontrollerte medlemslistene til lagene nevnt i 5.14.1, og fant ingen avvik.

5.14.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

NFU har programmer for kursene, men bør i fremtiden også ha studieplaner for kursene,
sendt inn til organisasjonenes studieforbund, tilgjengelig ved kontroll.
For kursene 4 – 9 i søknaden hadde NFU ført opp 4 dager. Imidlertid varte kursene i 5 dager,
og alle kursene hadde nok timer i gjennomsnitt med pedagogisk innhold til å få uttelling for 5
dager. Kursene hadde til sammen 99 tellende deltakere, og NFUs beregningsgrunnlag oppjusteres derfor med 99 deltakerdager.
Kurs nr. 2

”Ungdomslederkurs”

Langesund

19. – 21. februar

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

Godkjennes

49

5.14.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.10 mot årsmøteprotokollen og medlemsregisteret viste at organisasjonen oppfyller kravene til kjønnsbalanse
og ungdomsrepresentasjon i styret.

5.14.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NFUs beregningsgrunnlag oppjusteres med 99 deltakerdager, tilsvarende 396 grunnpoeng.
Tilskuddet justeres ved 2. utbetaling.
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5.15 NOBU Ung i Kor
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57802

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 42 645
Bonuspoeng: 46 909,5
Totalt poeng: 89 554,5
Ant. medl. totalt: 9 983
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 7 070
Tellende lokallag: 274
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 953

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 41 313
Bonuspoeng: 45 444,3
Totalt poeng: 86 757,3
Ant. medl. totalt: 9 983
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 7 070
Tellende lokallag: 274
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 602

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

5.15.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oslo fylke:
Munkerud Skoles Kor

-

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

Til sammen for Oslo: 64 lokallag godkjennes (1 sjekket av 64 rapporterte lokallag)
Akershus fylke:
Skedsmo Voices

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
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Til sammen for Akershus: 23 lokallag godkjennes (1 sjekket av 23 rapporterte lokallag)
Oppland fylke:
Gjøvik KKS barnekor

-

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

Til sammen for Oppland: 14 lokallag godkjennes (1 sjekket av 14 rapporterte lokallag)
Aust-Agder fylke:
Kulturskolekoret MIRIAMI -

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

Til sammen for Aust-Agder: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Nord-Trøndelag fylke:
Frol skolekor

-

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

Til sammen for N.-Trøndelag: 19 lokallag godkjennes (1 sjekket av 19 rapporterte lokallag)

5.15.2

Dokumentasjon på medlemstall

NOBU har kun lokal kontingentinnkreving og medlemslistene sendes inn via Hypersys.
Utvalget kontrollerte medlemslistene for lagene i 5.15.1 og fant ingen avvik.

5.15.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Ved gjennomgang av dokumentasjonen viste det seg at NOBU ikke hadde skilt mellom
tellende og ikke-tellende medlemmer. Etter en ny gjennomgang av deltakerne settes antallet
deltakerdager ned fra 953 til 602.

5.15.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.10 mot årsmøteprotokollen og medlemsregisteret viste at organisasjonen oppfyller kravet til kjønnsbalanse
og ungdomsrepresentasjon i styret.

5.15.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NOBUs beregningsgrunnlag reduseres med 333 deltakerdager, tilsvarende 1 332 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 NSR

Norske Samers Riksforbund
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57343

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 145
Bonuspoeng: 114,5
Totalt poeng: 1 259,5
Ant. medl. totalt: 803
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 139
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:

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 1 145
Bonuspoeng: 114,5
Totalt poeng: 1 259,5
Ant. medl. totalt: 803
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 139
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:

5.16.1

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oslo fylke:
Oslo sameforening

-

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)
Nordland fylke:
Salten sameforening

-

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)
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Finnmark fylke:
Tanabredden sameforening

-

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

Til sammen for Finnmark: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)

5.16.2

Dokumentasjon på medlemstall

NSR har både lokal og sentral kontingentinnkreving. Grunnlagsdokumentasjonen består
derfor av medlemslister med innbetalingsbilag fra lokallagene, samt innbetalingsbilag fra
bank.
Det ble foretatt en stikkprøvekontroll av et utvalg medlemmer, og ikke funnet noen avvik.

5.16.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmer per 31.12.10 mot årsmøtepapirene viste at
organisasjonen oppfyller kravet til kjønnsbalanse.
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5.17 NSSR Redningsselskapet
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57803

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 21 312
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 21 312
Ant. medl. totalt: 64 740
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 4 768
Tellende lokallag: 53
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 45

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

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 21 312
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 21 312
Ant. medl. totalt: 64 740
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 4 768
Tellende lokallag: 53
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 45

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

5.17.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Vestfold fylke:
RS Ung Færder

-

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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Vest-Agder fylke:
Eliasklubben Fevik

-

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

Til sammen for Vest-Agder: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Sogn og fjordane fylke:
Ung Skivenesvåg

-

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

Til sammen for Sogn og fjordane: 9 lokallag godkjennes (1 sjekket av 9 rapporterte lokallag)
Nord-Trøndelag fylke:
Leksvik krets

-

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)
Finnmark fylke:
RS Ung Honningsvåg

-

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)

5.17.2

Dokumentasjon på medlemstall

NSSR har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filene i sentralleddet. Utvalget
tok en stikkprøvekontroll av noen medlemmer og sjekket opplysningene i medlemsregisteret
mot OCR-filene. På grunn av at organisasjonen hadde byttet medlemssystem i 2010, var det
litt vanskelig å finne frem til enkelte av innbetalingene, men det ble ikke funnet avvik.

5.17.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Instruktørkurs”

Stavern

23. – 25. april

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

Godkjennes
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5.17.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.10 viste at organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse.
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5.18 NU

Noregs Ungdomslag
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57790

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 32 101
Bonuspoeng: 3 210,1
Totalt poeng: 35 311,1
Ant. medl. totalt: 13 919
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 5 242
Tellende lokallag: 190
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 390

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

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 32 439
Bonuspoeng: 3 243,9
Totalt poeng: 35 682,1
Ant. medl. totalt: 14 047
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 5 311
Tellende lokallag: 194
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 390

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

5.18.1

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

NU skriver i et brev til utvalget at de har mottatt årsrapporter fra 4 tellende lag etter at
søknaden ble sendt inn. Etter fast praksis oppjusteres NUs beregningsgrunnlag med disse fire
lokallagene, fra 190 til 194 tellende lokallag.
Østfold fylke:
BUL Sarpsborg

-

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)
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Akershus fylke:
Nesodden Danselag

-

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

Til sammen for Akershus: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Hordaland fylke:
Voss UL

-

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

Til sammen for Hordaland: 29 lokallag godkjennes (1 sjekket av 29 rapporterte lokallag)
Møre og Romsdal fylke:
UL Fram

-

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

Til sammen for MOR: 39 lokallag godkjennes (1 sjekket av 39 rapporterte lokallag)
Nordland fylke:
UL Framsteg

-

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

Til sammen for Nordland: 13 lokallag godkjennes (1 sjekket av 13 rapporterte lokallag)

5.18.2

Dokumentasjon på medlemstall

I et brev til utvalget skriver NU at de har funnet enkelte dobbeltoppførte medlemmer og at to
lag har endret opplysninger på medlemmer etter at årsrapporten var levert. Det siste er et
problem ved programmet Hypersys som utvalget også har funnet hos andre organisasjoner, og
som Unicornis nå skal ha rettet opp i. NU skriver at antallet tellende medlemmer derfor skulle
vært redusert med 6. Samtidig har de fått inn flere medlemslister fra lokallag etter at
søknaden var sendt til utvalget og ber om at vi godkjenner 136 medlemmer, hvorav 75
tellende medlemmer. Etter fast praksis oppjusteres derfor NUs beregningsgrunnlag med 69
tellende medlemmer og 128 medlemmer totalt.
NU har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn sammen med årsrapportene. Utvalget kontrollerte medlemslistene til lokallagene nevnt ovenfor, og fant ingen
avvik.

59

5.18.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

”Sommarleir, dans”

Bergen

27.6 – 1.7

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

Godkjennes

Kurs nr. 5

”Instruktøropplæring, modul 2”

Oslo

8. – 10. oktober

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

Godkjennes

5.18.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.10 mot årsmøteprotokollen og medlemsregisteret viste at organisasjonen oppfyller kravet til kjønnsbalanse.

5.18.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NUs beregningsgrunnlag oppjusteres med 69 tellende medlemmer, tilsvarende 138 grunnpoeng, og 4 tellende lokallag, tilsvarende 200 grunnpoeng. Tilskuddet justeres i forbindelse
med 2. fordeling 2012.
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5.19 NUK Norges Unge Katolikker
Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57798

Registreringstidspunkt: 31.12.2010

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 19 553
Bonuspoeng: 19 553
Totalt poeng: 39 106
Ant. medl. totalt: 2 673
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 2 389
Tellende lokallag: 44
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 1 097

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

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 19 313
Bonuspoeng: 19 313
Totalt poeng: 38 626
Ant. medl. totalt: 2 673
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 2 309
Tellende lokallag: 44
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 1 097

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

5.19.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

På noen av årsrapportene manglet enkelte av adressene på styremedlemmene. NUK må sørge
for at det finnes adresser på alle styremedlemmene på årsrapportskjemaene. Det er ikke
tilstrekkelig at adressen(e) finnes i medlemsregisteret og at det finnes adresser på noen av
styremedlemmene, jf. forskriftens § 10.
Østfold fylke:
Moss Unge Katolikker

-

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

Til sammen for Østfold: 6 lokallag godkjennes (1 sjekket av 6 rapporterte lokallag)
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Oslo fylke:
St. Olav Ungdomslag

-

det manglet noen adresser på styrets medlemmer, men
disse ble funnet i medlemsregisteret. Den øvrige
dokumentasjon viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Oslo: 16 lokallag godkjennes (1 sjekket av 16 rapporterte lokallag)
Aust-Agder fylke:
Katolsk Ungdomslag

-

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)
Rogaland fylke:
Stavanger Kat. Ungd.for.

-

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

Til sammen for Rogaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Sør-Trøndelag fylke:
Tr.h. Katolske Unge Voksne -

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

Til sammen for Sør-Trøndelag: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)

5.19.2

Dokumentasjon på medlemstall

NUK skriver i et brev til utvalget at de etter å ha innført en forbedret versjon av databasen har
funnet noen dobbeltføringer og medlemmer som ikke har betalt kontingent for grunnlagsåret
2010. Dette gjelder til sammen 80 tellende medlemmer. NUKs beregningsgrunnlag
nedjusteres derfor med 80 tellende medlemmer.
NUK har familiemedlemskap, og utvalget minnet organisasjonen om at de må sørge for
rutiner som sikrer at personer som har fylt 15 år individuelt og frivillig melder seg inn i
organisasjonen. Organisasjonen sa at de vil kontakte familiemedlemmer når de fyller 15 år for
å forsikre seg om at personene ønsker å fortsette som medlemmer i NUK. Utvalget ber NUK
om å merke seg utvalgets brev til organisasjonene av 1. september 2012 om familiemedlemskap (finnes også i under § 6 i utvalgets presedensarkiv).
NUK har både lokal og sentral innkreving av kontingent. Utvalget tok stikkprøver av et
utvalg medlemmer og fant at enkelte av NUKs medlemslister ikke var signert fordi de var
koblet sammen med den underskrevne årsrapporten. NUK må i fremtiden passe på at både
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årsrapportene og medlemslistene er signert av lokallagsleder eller to av styrets medlemmer, jf.
forskriftens § 25 fjerde ledd siste punktum.

5.19.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

”Juniorleir”

Spydeberg

26.6 – 3.7

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

Godkjennes

Kurs nr. 5

”AA helg”

Spydeberg

5. – 7. november

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

Godkjennes

5.19.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.10 viste at organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret.

5.19.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NUKs beregningsgrunnlag nedjusteres med 80 tellende medlemmer, tilsvarende 240 grunnpoeng. Tilskuddet justeres ved 2. fordeling 2012. Utvalget har også påpekt manglende
signering av medlemslistene. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38
dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.20 UKS

Ung Kirkesang

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57798

Registreringstidspunkt: 31.12.2010

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 44 727
Bonuspoeng: 49 199,7
Totalt poeng: 93 926,7
Ant. medl. totalt: 8 305
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 7 065
Tellende lokallag: 308
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 1 157

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 44 979
Bonuspoeng: 49 476,9
Totalt poeng: 94 455,9
Ant. medl. totalt: 8 305
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 7 065
Tellende lokallag: 308
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 1 283

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

Utvalget kontrollerte organisasjonens lokallag gjennom innsendte årsrapporter til nettstedet
Hypersys, og fant ingen avvik. Utvalget kontrollerte først og fremst systemets generering av
rapporter på antallet årsmeldinger og godkjennelsen av disse blant annet knyttet opp mot
tellende medlemmer.
Utvalget oppdaget sammen med UKS at det var et sikkerhetshull i Hypersys-systemet ved at
lokallagsledere kunne gå inn på et senere tidspunkt og slette tidligere opplysninger. Hypersys
vil jobbe for å tette dette hullet så snart som mulig, men sier at problemet er minimalt siden
det er mulig å gjenopprette tidligere innsendte opplysninger.
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5.20.2

Dokumentasjon på medlemstall

UKS har kun lokal kontingentinnkreving og medlemsopplysninger oppdateres av lokallagslederen gjennom Hypersys. Det ble ikke funnet noen avvik.

5.20.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

UKS hadde unnlatt å ta med ett kurs, «Kortreff» i Ulsteinvik, fordi de var usikre på
tolkningen av forskriftens § 11 femte ledd, om at deltakerne må ha bostedsadresse i minst 3
fylker eller være tilknyttet minst 5 lokallag. På kurset var det 53 deltakere fra tre fylker og 5
lokallag. En av deltakerne, som var eneste representant fra Rogaland og sitt lokallag, tilfredsstilte ikke kravet om 75 % deltakelse. UKS tolket regelverket slik at kravet om 3 fylker og 5
lokallag gjaldt de «tellende deltakerne» (jf. forskriftens § 16 annet ledd bokstav c), og at
kravene ikke var oppfylt når den gjeldende deltakeren ikke var tellende.
Utvalget viser til tidligere tolkning av denne paragrafen. Ordet «deltaker» betyr alle
deltakerne, og ikke kun de tellende medlemmene. Dermed tilfredsstiller UKS kravet om
bostedsadresse i 3 fylker. Kurset kan også godkjennes for øvrig. UKS får dermed godkjent et
ekstra kurs med 42 tellende deltakere og 3 dager, til sammen 126 deltakerdager.
Kurs nr. 1

”Sangleir Orreneset”

Orreneset

28.6 – 1.7

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

Godkjennes

Kurs nr. 5

”Musica Sacra sommarkurs”

Soltun

28.6 – 4.7

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

Godkjennes

Kurs nr. 11

”Korsommarskule Lund”

Lund

2.8 – 7.8

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

Godkjennes

5.20.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.10 viste at organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon.
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5.20.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

UKSs beregningsgrunnlag oppjusteres med 126 deltakerdager, tilsvarende 252 grunnpoeng.
Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. fordeling 2012.

66

5.21 USF

Ungdommens Sjakkforbund

Tilskudd etter: § 13

Saksnr.: 11/57788

Registreringstidspunkt: 31.12.2010

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 20 049
Bonuspoeng: 22 053,9
Totalt poeng: 42 102,9
Ant. medl. totalt: 3 887
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 3 507
Tellende lokallag: 61
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 310

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 19 899
Bonuspoeng: 21 888,9
Totalt poeng: 41 787,9
Ant. medl. totalt: 3 887
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 3 507
Tellende lokallag: 58
Ant. deltakerdager på sentr. kurs: 310

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

I 2010 hadde organisasjonen de fleste årsrapportene på papir, men hadde også tatt i bruk
medlemssystemet Hypersys.
I forbindelse med kontrollen gikk organisasjonen gjennom sine årsrapporter på nytt, og fant at
antallet tellende lokallag var 58, og ikke 61 som oppgitt i søknaden. USFs beregningsgrunnlag reduseres derfor med 3 tellende lokallag.
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Oslo fylke
Vålerenga Sku

-

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

Til sammen for Oslo: 8 lokallag godkjennes (1 sjekket av 8 rapporterte lokallag)
Akershus fylke
Nittedal Sku

-

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

Til sammen for Akershus: 23 lokallag godkjennes (1 sjekket av 23 rapporterte lokallag)
Telemark fylke
Brattås Usk

-

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

Til sammen for Telemark: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Nord-Trøndelag fylke
Frosta Bsk

-

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

Til sammen for Nord-Trøndelag: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Finnmark fylke
Alta Sku

-

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)

5.21.2

Dokumentasjon på medlemstall

USF har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemsopplysninger sendes sammen med
årsrapportene. Utvalget kontrollerte medlemslistene for lokallagene i 5.21.1. Det ble ikke
funnet noen avvik.

5.21.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Begge de oppgitte kursene manglet adresser på deltakerne og underskrift fra kursleder, samt
en bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt minst 75 % av tiden, jf. forskriftens §§ 11 fjerde
og femte ledd og 27 bokstav c). Disse ble imidlertid sendt inn i ettertid, og kursene kunne
dermed godkjennes.
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5.21.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.10 viste at organisasjonen oppfyller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon.

5.21.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

USFs beregningsgrunnlag nedjusteres med 3 tellende lokallag, tilsvarende 150 grunnpoeng.
Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. fordeling 2012. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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6 Kontroll av internasjonalt driftstilskudd
6.1 AUF

Arbeidernes Ungdomsfylking
Saksnr.: 11/57820

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 5
Antall A-deltakere: 44
Poeng totalt: 53
Poeng A: 44

Antall B-deltakere: 3
Poeng B: 9

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 1
Poeng totalt: 23

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 23
Poeng A: 23

AUF manglet på kontrolltidspunktet mye av dokumentasjonen som skal ligge til grunn for
aktivitetene etter forskriftens § 29. Utvalget presiserer at organisasjonen må sørge for å ha all
dokumentasjon på plass når søknaden sendes til utvalget, og at vedtak i kontrollsaker vil bli
foretatt på det grunnlag som foreligger når kontrollen gjennomføres.
Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

"Fylkesledertur”

Brüssel

8. – 16. april

På kontrolltidspunktet manglet det bekreftelse på at deltakerne faktisk
hadde deltatt på turen, jf. forskriftens § 29. AUF sendte imidlertid inn
faktura på flybilletter og hotellopphold etter kort tid. Til sammen viser
dokumentasjonen at det er sannsynlighetsovervekt for at deltakerne deltok
på aktiviteten.
Godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

-

"Sentralstyretur”

Berlin

29.9. – 1.10

Det manglet bekreftelse på at deltakerne faktisk hadde deltatt på turen, jf.
forskriftens § 29. AUF har lagt ved en faktura fra et reisebyrå, men denne
er sendt i forkant av reisen og viser ikke at deltakerne faktisk deltok på
aktiviteten. I tillegg er det sendt med en kvittering for et hotellopphold,
men denne inneholder verken navn på deltakerne eller antall som hadde
bodd på hotellet.
Fordelingsutvalget mener at denne aktiviteten ikke kan regnes som en
internasjonal aktivitet. AUF hadde lagt sitt sentralstyremøte til Berlin, men
turen oppfylte ingen av kravene til å være en internasjonal aktivitet etter
forskriftens § 22, hvor det heter at:
«Organisasjonene gis poeng for deltakelse på internasjonale møter,
seminarer, konferanser, studiereiser og delegasjonsreiser utenfor
Norge, som gjelder barne- og ungdomsspørsmål.»
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AUF deltok ikke på noen internasjonale møter, seminarer eller
konferanser, og reisen var heller ikke en delegasjonsreise siden de ikke
hadde møter med f.eks. internasjonale organisasjoner. Programmet viser at
reisen heller ikke var en studiereise siden temaene kun handlet om interne
forhold i AUF. Det står ingenting i forarbeidene som nærmere definerer
hva som skal regnes som en internasjonal aktivitet utover det som står i
forskriftens § 23. Det synes imidlertid klart for Fordelingsutvalget at når
begrepet studiereise knyttes til internasjonal grunnstøtte må hovedaktiviteten av denne reisen ha en overveiende internasjonal karakter og
gjennomgående internasjonalt tema, for ikke å snakke om internasjonalt
formål.
Fordelingsutvalget mener det er skjerpende at AUF ble trukket for en
tilsvarende aktivitet i tilskuddsåret 2005.
Vedtak:

Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av at det ikke finnes bekreftelse for at
deltakerne har deltatt på aktiviteten og at aktiviteten ikke regnes som
internasjonalt arbeid, jf. forskriftens §§ 22 første ledd og 29 første ledd
bokstav c). AUF trekkes for én aktivitet og 21 A-deltakere i beregningsgrunnlaget.

Aktivitet nr. 3
-

"Leder til Palestina med AP”

Israel/Palestina 24.– 28. nov.

AUF valgte etter kontrollen å trekke denne aktiviteten fordi de mente den
ikke oppfylte kravene i forskriftens § 22 annet ledd bokstav c), hvor det
heter at:
«Følgende aktiviteter gir ikke poeng: (…) c) aktiviteter der reise- og
oppholdskostnader fullt ut dekkes av andre tilskudd til internasjonalt
arbeid».
Samtidig manglet det program for aktiviteten og bekreftelse på at
deltakeren faktisk hadde deltatt på turen, jf. forskriftens § 29. Aktiviteten
kunne dermed uansett ikke godkjennes, og AUF trekkes for 1 B-deltaker i
beregningsgrunnlaget.

Vedtak:

AUF trekker aktiviteten fra søknaden fordi den strider mot forskriftens § 22
annet ledd bokstav c). Sekundært godkjennes ikke aktiviteten på grunn av at
det ikke finnes program for aktiviteten og dokumentasjon som kan bekrefte at
deltakeren har deltatt på aktiviteten, jf. forskriftens § 29 første ledd bokstavene
a) og c). AUF trekkes derfor for én aktivitet og én B-deltaker i beregningsgrunnlaget.

Aktivitet nr. 4
-

"Nestleder til Jordan med IUSY” Amman

9.– 12. desember

Det manglet bekreftelse på at deltakeren faktisk hadde deltatt på turen, jf.
forskriftens § 29. AUF har sendt inn billetten til deltakeren, men denne er
sendt ut fra reisebyrået i forkant av reisen og viser dermed ikke at
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deltakeren faktisk har deltatt. Aktiviteten kan dermed ikke godkjennes, og
AUF trekkes for 1 B-deltaker i beregningsgrunnlaget.
Vedtak:

Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av at det ikke finnes noe som kan
bekrefte at deltakeren har deltatt på aktiviteten, jf. forskriftens § 29 første ledd
bokstav c). AUF trekkes derfor for én aktivitet og én B-deltakere i
beregningsgrunnlaget.

Aktivitet nr. 5
-

"Summercamp”

San Jose

27.12.08– 18.01.09

AUF valgte etter kontrollen å trekke denne aktiviteten fordi de mente den
ikke oppfylte kravene i forskriftens § 22 annet ledd bokstav c), hvor det
heter at:
«Følgende aktiviteter gir ikke poeng: (…) c) aktiviteter der reise- og
oppholdskostnader fullt ut dekkes av andre tilskudd til internasjonalt
arbeid».
Samtidig manglet det program for aktiviteten og bekreftelse på at
deltakeren faktisk hadde deltatt på turen, jf. forskriftens § 29. Aktiviteten
kunne dermed uansett ikke godkjennes, og AUF trekkes for 1 B-deltaker i
beregningsgrunnlaget.

Vedtak:

AUF trekker aktiviteten fra søknaden fordi den strider mot forskriftens § 22
annet ledd bokstav c). Sekundært godkjennes ikke aktiviteten på grunn av at
det ikke finnes program for aktiviteten og dokumentasjon som kan bekrefte at
deltakeren har deltatt på aktiviteten, jf. forskriftens § 29 første ledd bokstavene
a) og c). AUF trekkes derfor for én aktivitet og én B-deltaker i beregningsgrunnlaget.

6.1.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse og krav om tilbakebetaling

AUFs beregningsgrunnlag nedjusteres med 21 A-deltakere og 3 B-deltakere, tilsvarende 30
poeng. Kroner per poeng ved 2. fordeling i 2012 var 1 892, og AUF har derfor mottatt kr.
56 760,- i uberettiget støtte. Beløpet motregnes AUFs internasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2013, så langt det lar seg gjøre. Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne, vil det for mye
utbetalte tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, jf. forskriftens § 38.
Utvalget har vurdert sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 hvor det heter at:
«En organisasjon som viser klanderverdig opptreden i forhold til tilskuddsordningen,
kan helt eller delvis utelukkes fra tilskuddsordningen for ett eller to år etter en
nærmere vurdering. Ved denne vurderingen skal det legges vekt på om organisasjonen
gjentatte ganger har tilegnet seg eller forsøkt å tilegne seg uberettiget tilskudd,
størrelsen på de uberettigede beløp og skyldgraden for øvrig.»
Utvalget mener det er skjerpende at organisasjonen ble trukket for en aktivitet i kontrollen i
tilskuddsåret 2005 som ikke var en internasjonal aktivitet. AUF burde derfor ha sørget for
rutiner som forhindret liknende feil. Samtidig mener utvalget at det er sannsynlig at de

72

manglende bekreftelsene skyldes en rutinesvikt, og ikke et bevisst forsøk på å skaffe seg
uberettiget støtte. Utvalget viser da også til kontrollen i 2008 hvor det ikke ble funnet avvik.
Utvalget vil derfor ikke utestenge organisasjonen fra ordningen denne gangen, men vil ikke
utelukke at det kan skje dersom liknende avvik skulle oppstå igjen.
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6.2 FRAM Framfylkingen
Saksnr.: 11/57419

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 8
Antall A-deltakere: 12
Poeng totalt: 27
Poeng A: 12

Antall B-deltakere: 5
Poeng B: 15

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 8
Poeng totalt: 27

Antall B-deltakere: 5
Poeng B: 15

Antall A-deltakere: 12
Poeng A: 12

Aktivitet nr. 4 "Palestinatur”
-

Vedtak:

12. – 20. juni

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

Aktivitet nr. 5
-

Vedtak:

"World Youth Congress”

Mexico

22. – 29. okt.

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

Aktivitet nr. 8
-

Vedtak:

Israel/Palestina

"2nd Africa-European Youth Summit” Libya

25. – 29. nov.

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

Juvente
Saksnr.: 11/57345

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 2
Antall A-deltakere: 6
Poeng totalt: 6
Poeng A: 6

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 2
Poeng totalt: 6

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 6
Poeng A: 6

Aktivitet nr. 1 "Youth are us”
-

-

Vedtak:

8. – 14. mars

den innsendte dokumentasjonen manglet adresser på deltakerne fra
organisasjonen, jf. forskriftens § 29 første ledd bokstav b). Dette ble sendt
inn i ettertid.
dokumentasjonen manglet bekreftelse fra en tredjepart på at deltakerne
faktisk deltok på aktiviteten, jf. forskriftens § 29 første ledd bokstav c).
Dette ble også sendt inn i ettertid.

Godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

Vedtak:

Slovakia

"You can see, but do you understand” Tyskland

25. – 31. okt.

den innsendte dokumentasjonen manglet adresse på deltakeren fra
organisasjonen, jf. forskriftens § 29 første ledd bokstav b). Dette ble sendt
inn i ettertid.

Godkjennes
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6.4 KRFU Kristelig Folkepartis Ungdom
Saksnr.: 11/57290

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 8
Antall A-deltakere: 30
Poeng totalt: 93
Poeng A: 30

Antall B-deltakere: 21
Poeng B: 63

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 8
Poeng totalt: 91

Antall B-deltakere: 21
Poeng B: 63

Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

"JONGCD&V landsmøte” Mechelen

12. – 14. februar

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

Aktivitet nr. 6
-

Vedtak:

"Studietur til EU ”

Brüssel

11. – 14. oktober

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

Aktivitet nr. 7
-

Vedtak:

"Studietur til Israel og DPO”

Israel/DPO

16. – 23. januar

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

Aktivitet nr. 8
-

Vedtak:

Antall A-deltakere: 28
Poeng A: 28

"YEPP seminar ”

Skopje

2. – 5. desember

I en e-post skriver organisasjonen at «Vi fikk aldri sendt noen til Skopje på
grunn av eksamen, men ved en misforståelse ble dette allikevel stående i
søknaden vi sendte inn for 2012.» Aktiviteten godkjennes dermed ikke, og
KRFU trekkes for 2 A-deltakere i beregningsgrunnlaget.
Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av at ingen faktisk deltok på aktiviteten.
KRFU trekkes for 2 A-deltakere i beregningsgrunnlaget.
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6.4.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

KRFUs beregningsgrunnlag nedjusteres med 2 A-deltakere. Tilskuddet justeres i forbindelse
med 2. fordeling 2012. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38
dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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6.5 NKSS

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Saksnr.: 11/57423

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 6
Antall A-deltakere: 11
Poeng totalt: 20
Poeng A: 11

Antall B-deltakere: 3
Poeng B: 9

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 7
Poeng totalt: 23

Antall B-deltakere: 3
Poeng B: 9

Antall A-deltakere: 14
Poeng A: 14

NKSS tok ikke med en aktivitet i Liverpool som ble arrangert rett etter den første aktiviteten
på søknaden fordi de trodde aktiviteten stred mot forskriftens § 23 andre ledd, om at
deltakelse på flere aktiviteter under samme reise blir bare godkjent som en aktivitet.
Aktivitetene ble arrangert påfølgende dager, men det var forskjellige personer som deltok på
de to aktivitetene (med ett unntak). NKSS får dermed godkjent en aktivitet og 3 A-deltakere
etter fast praksis.
Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

"IFES conference mission week” Brighton

20. – 28. februar

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

Aktivitet nr. 4
-

Vedtak:

"NCFI European Conference”

Transilvania 31.5 - 5.6

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

Aktivitet nr. 6
-

”Partnering Prevail event”

Willow creek 29.11 – 3.12

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

Vedtak:

Aktiviteten godkjennes.

6.5.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NKSS beregningsgrunnlag oppjusteres med for 3 A-deltakere. Tilskuddet justeres i
forbindelse med 2. utbetaling i 2012.
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6.6 NUK

Norges Unge Katolikker
Saksnr.: 11/57036

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 16
Poeng totalt: 16
Poeng A: 16

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 1
Poeng totalt: 16

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Aktivitet nr. 1

Antall A-deltakere: 16
Poeng A: 16

"Ministrant Valferd”

Østerrike

12. – 16. nov.

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

Aktiviteten godkjennes
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6.7 NUV

Norges Unge Venstre

Saksnr.: 11/57641

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 9
Antall A-deltakere: 25
Poeng totalt: 46
Poeng A: 25

Antall B-deltakere: 7
Poeng B: 21

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 8
Poeng totalt: 40

Antall B-deltakere: 7
Poeng B: 21

Antall A-deltakere: 19
Poeng A: 19

Aktivitet nr. 1 "LYMEC Congress”
-

Vedtak:

Romania

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

Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 4 "IFLRY General Assembly”
Vedtak:

Libanon

6. – 8. august

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

Aktivitet nr. 7 "Geneva session om menneskerett.”
-

Vedtak:

Sveits

8. – 9. mars

Aktiviteten hadde kun én overnatting, noe som er i strid med forskriftens
§ 23 første ledd a) hvor det heter at «En organisasjon gis følgende poeng
for deltakelse i internasjonale aktiviteter som er gjennomført i grunnlagsåret: a) Internasjonal aktivitet som finner sted i Europa, og der deltakerne
har hatt minst to overnattinger utenfor Norge (…)». Aktiviteten hadde 6 Adeltakere.
Aktiviteten godkjennes ikke fordi det kun var én overnatting, jf.
forskriftens § 23 første ledd a). NUV trekkes for én aktivitet og 6 Adeltakere i beregningsgrunnlaget.

Aktivitet nr. 9 "EU-studietur”
Vedtak:

30.4 – 1.5

Belgia

4. – 8. oktober

All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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6.1.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse og krav om tilbakebetaling

NUVs beregningsgrunnlag nedjusteres med 6 A-deltakere, tilsvarende 6 poeng. Kroner per
poeng ved 2. fordeling i 2012 var 1 892, og NUV har derfor mottatt kr. 11 352,- i uberettiget
støtte. Beløpet motregnes NUVs internasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2013, så langt det
lar seg gjøre. Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne, vil det for mye utbetalte tilskuddet bli
krevd tilbakebetalt, jf. forskriftens § 38. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter
forskriftens § 38 dersom liknende avvik avdekkes i fremtiden.
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6.8 SG LIVE

Skjærgårds LIVE

Saksnr.: 11/57255

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 2
Antall A-deltakere: 23
Poeng totalt: 23
Poeng A: 23

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 2
Poeng totalt: 23

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

"Kontatbesøk Catelldefells”

Castelldefells

28.4 – 3.5

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

Aktivitet nr. 2
-

Vedtak:

Antall A-deltakere: 23
Poeng A: 23

"Xnoizz Flevo Festival 2010”

Bussloo

18. – 22. august

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 UHL

Unge Høyres Landsforbund
Saksnr.: 11/57425

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 6
Antall A-deltakere: 22
Poeng totalt: 22
Poeng A: 22

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 5
Poeng totalt: 10

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 10
Poeng A: 10

UHL manglet på kontrolltidspunktet mye av dokumentasjonen som skal ligge til grunn for
aktivitetene etter forskriftens § 29. Utvalget presiserer at organisasjonen må sørge for å ha all
dokumentasjon på plass når søknaden sendes til utvalget, og at vedtak i kontrollsaker vil bli
foretatt på det grunnlag som foreligger når kontrollen gjennomføres.
UHL bør i fremtiden sørge for at det også finnes postadresse til deltakerne, ikke kun telefonnummer og e-postadresse.
Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

London

30.11 – 3.12

UHL manglet bekreftelse på kontrolltidspunktet på at deltakeren hadde
deltatt, jf. forskriftens § 29, men innhentet og foreviste denne samme dag.
Dokumentasjonen viste at aktiviteten kan godkjennes i henhold til
regelverket.
Godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

Vedtak:

"Yepp Council meeting”

Sofia

19. – 21. februar

UHL manglet bekreftelse på kontrolltidspunktet på at deltakeren hadde
deltatt, jf. forskriftens § 29, men innhentet og foreviste denne kort tid etter.
Dokumentasjonen viste at aktiviteten kan godkjennes i henhold til
regelverket.
Godkjennes

Aktivitet nr. 3
-

Vedtak:

"IYDU, council meeting”

"Yepp Concil Meeting”

Sarajevo

16. – 19. oktober

UHL manglet bekreftelse på kontrolltidspunktet på at deltakeren hadde
deltatt, jf. forskriftens § 29, men innhentet og foreviste denne kort tid etter.
Dokumentasjonen viste at aktiviteten kan godkjennes i henhold til
regelverket.
Godkjennes
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Aktivitet nr. 4
-

Vedtak:

"Yepp Chairman Conference”

Paris

8. – 10. april

UHL manglet bekreftelse på kontrolltidspunktet på at deltakeren hadde
deltatt, jf. forskriftens § 29, men innhentet og foreviste denne kort tid etter.
Dokumentasjonen viste at aktiviteten kan godkjennes i henhold til
regelverket.
Godkjennes

Aktivitet nr. 5
-

Vedtak:

"Studietur valgkamp Sverige”

Stockholm

17. – 19. sept.

UHL manglet bekreftelse på kontrolltidspunktet på at deltakerne hadde
deltatt, jf. forskriftens § 29, men innhentet og foreviste denne samme dag.
Dokumentasjonen viste at aktiviteten kan godkjennes i henhold til
regelverket.
Godkjennes

Aktivitet nr. 6
-

"Studietur sentralstyret og sekr.” Budapest

7. – 10. januar

UHL oppgir at det kun var 11 deltakere på aktiviteten, mot 12 i søknaden.
UHLs beregningsgrunnlag nedjusteres dermed med én A-deltaker.

Vedtak:

Aktiviteten godkjennes, men UHL trekkes for 1 A-deltaker i beregningsgrunnlaget.

6.9.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

UHLs beregningsgrunnlag nedjusteres med 1 A-deltaker, tilsvarende 1 poeng. Kroner per
poeng ved 2. fordeling i 2012 var 1 892, og UHL har derfor mottatt kr. 1 892,- i uberettiget
støtte. Beløpet motregnes UHLs internasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2013, så langt det
lar seg gjøre. Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne, vil det for mye utbetalte tilskuddet bli
krevd tilbakebetalt, jf. forskriftens § 38. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i
forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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6.10 UMEU Ungdom mot EU
Saksnr.: 11/58165

Registreringstidspunkt: 31.12.10

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 3
Poeng totalt: 3
Poeng A: 3

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 0
Poeng totalt: 0

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

6.10.1

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

"Democracy! Here, there…”

Sarajevo

29.9 – 4.10

UMEU manglet bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, jf.
forskriftens § 29. Aktiviteten kan dermed ikke godkjennes.

Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av manglende bekreftelse på at deltakerne
faktisk deltok på aktiviteten, jf. forskriftens § 29 første ledd bokstav c). UMEU
trekkes derfor for én aktivitet og én B-deltaker i beregningsgrunnlaget.

Vedr. justering av tilskuddets størrelse og krav om tilbakebetaling

Beregningsgrunnlaget til UMEU for tilskuddsåret 2012 godkjennes ikke. UMEU har mottatt
kr. 5 676,- i tilskudd i 2012. Beløpet motregnes UMEUs internasjonale grunnstøtte i
tilskuddsåret 2013, så langt det lar seg gjøre. Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne, vil det
for mye utbetalte tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, jf. forskriftens § 38. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.
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