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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 av 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 av en gjennomgang av oppbevart materiale som dokumenterer
poenggivende aktiviteter i 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. Se mer om sanksjonsmetoder i nevnte paragraf.

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.»

5

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
6

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 organisasjonenes mulighet 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 på særskilt grunnlag å trekke ut 18 organisasjoner til den nasjonale
kontrollen, og 8 til den internasjonale. Tre av organisasjonene ble trukket ut til både den
nasjonale og internasjonale kontrollen. I realiteten omhandler derfor denne rapporten kontroll
av 23 organisasjoner.
Organisasjonene ble tatt ut i kontroll etter en risikovurdering. Hovedårsakene til at akkurat
disse organisasjonene ble trukket ut til kontroll, var (antallet organisasjoner i parentes):
 hadde ikke blitt kontrollert de siste fire årene (21)

7

 oppfølging på grunn av en del rot i grunnlagsdokumentasjonen de siste årene (1)
 stor økning i medlemstallet (3)

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 personer oppgitt som tellende
medlemmer for å kontrollere om av de for eksempel 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 banker og
Posten for å kontrollere ektheten til enkelte innbetalingsgiroer og lignende.
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2 Resultat av kontrollen
Dette er Fordelingsutvalgets rapport etter kontroll av 23 organisasjoner og deres grunnlag for
å motta nasjonalt og/eller internasjonalt driftstilskudd for tilskuddsåret 2013. 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
innstilling i sakene, med blant annet størrelse på eventuell justering av poeng og eventuell
tilbakebetaling av utbetalt tilskudd. Organisasjonene har deretter hatt mulighet for å klage på
utvalgets innstilling, jf. forskriftens § 36 og Forvaltningslovens kap. VI, § 28. Klageinstans er
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
De tre siste årene er det avdekket langt flere avvik enn det som har vært normalt tidligere år.
Da ser utvalget bort i fra enkeltsaker, som f.eks. SOS Rasisme. Det er også i år avdekket
rutinesvikt hos flere organisasjoner, og utvalget har også tidligere krevd utbedring av rutinene
hos enkelte av organisasjonene i årets kontroll.
Utvalget tror ikke lenger at det kan være en tilfeldighet at det er blitt funnet så mange avvik
de siste tre årene. Når det avdekkes så mange feil og avvik i organisasjonene, og det tas ut et
stort utvalg av organisasjoner både med hensyn til størrelse, type, form og målgruppe, er det
ikke lenger snakk om tilfeldigheter. Utvalget vil derfor se på om det må gjøres noen grep for å
bedre situasjonen.
Utvalget har tidligere pekt på at bedringen i resultatene fra 2000 til 2010 sannsynligvis
skyldtes at det ble gjennomført jevnlige kontroller og veiledning hos organisasjonene, og at
alle organisasjonene ble fulgt opp med få års mellomrom. Det har ikke vært noen endring i
utvalgets praksis så måte. Organisasjonene blir kontrollert med samme intervall som i de
tidligere årene, kanskje også hyppigere.
Utvalget ser imidlertid at de organisasjonene hvor det avdekkes avvik ofte har byttet folk i
administrasjonen siden forrige kontroll. De fleste av disse organisasjonene har igjen hatt
dårlige rutiner for kompetanseoverføring. Utvalget har imidlertid vært klar over denne
problemstillingen og inviterer derfor alle organisasjonene til et opplæringsseminar i
regelverket hvert år. Utvalget har riktignok fokusert spesielt på nye organisasjoner i
ordningen og nyansatte i organisasjonene, men seminaret har vært åpent for alle som ønsker å
delta. Det er imidlertid ikke obligatorisk oppmøte og det har derfor variert hvor mange
utvalget når frem til. Bytte av folk i administrasjonene sees på som en risikofaktor i denne
ordningen, og utvalget må derfor finne ytterligere risikodempende tiltak som kan settes inn
direkte mot denne risikoen. Utvalget har ingen sanksjonsmuligheter som kan sørge for at flere
organisasjoner deltar hvert år, men bør i større grad forsøke å oppfordre organisasjonene til å
benytte seg av tilbudet, og bruke tid på å få alle organisasjonene til å forstå nytten av å delta
med jevne mellomrom. Organisasjonene må også oppfordres til å lage seg rutiner for
kompetanseoverføring, og utvalget bør ha dette som et fast tema i sine kontrollmøter med
organisasjonene.
Utvalget ser at siden det har vært færre forskriftsrevisjoner og – endringer de siste årene, har
det også vært mindre fokus i organisasjonene på ordningen. I de første 10 årene etter at
forskriften ble tatt i bruk ble det arrangert informasjonsmøter i tillegg til opplæringsseminarene. Det gjorde at flere av organisasjonene var oppmerksomme på endringer i
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forskriften, og de hadde dermed også et større fokus på ordningen. De siste årene har behovet
for informasjonsmøter ikke vært til stede i samme grad. Det kan ha ført til at organisasjoner
som har vært i ordningen i mange år ikke lenger er like opptatt av å holde seg oppdatert på
tilskuddsregelverket.
Utvalget har vurdert om organisasjonene i ordningen bør kontrolleres oftere, men kan ikke se
at det er praktisk mulig, med nesten 90 støtteberettigede organisasjoner. Det er kostnads- og
ressurskrevende for tilskuddsforvalter å gjennomføre mange kontroller, særlig siden utvalget i
større og større grad vil gjennomføre såkalte utvidede kontroller, hvor et utvalg medlemmer
og tillitsvalget blir tilskrevet med spørsmål om medlemskap, lokallag, kurs, internasjonale
aktiviteter mm. Dersom kontrollen skal økes slik at hver organisasjon kontrolleres hvert
tredje år, vil det bety at minst 30 organisasjoner kontrolleres hvert år. Samtidig blir alle nye
organisasjoner i ordningen kontrollert hvert år de første tre årene, og det vil komme på toppen
av de 30. Det blir en svært stor arbeidsmengde for tilskuddsforvalter. Det vil heller ikke være
mulig å sette bort til revisorer eller konsulentselskaper da disse er svært kostbare å bruke, og
tilskuddsforvalter må bruke mye tid på å lage kravspesifikasjoner mm. Denne ordningen er
samtidig basert på tillit, og organisasjonene har gitt tilbakemelding på at et økende
kontrollregime vil oppleves som forstyrrende og byråkratisk. Utvalget tror derfor at det er
bedre å følge tettere opp de organisasjonene hvor det blir funnet avvik, og gjennomføre nye
kontroller påfølgende år til disse organisasjonene får orden på sin grunnlagsdokumentasjon
og sine rutiner. En økning i antallet kontroller vil så vurderes dersom det ikke blir en bedring.
Ved siden av å oppdatere brukerveiledningen, vil utvalget se på om det er mulig å lage
mindre veiledere som kan gå spesifikt inn på innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av
grunnlagsdokumentasjonen. Det er likevel viktig å presisere at det er organisasjonenes eget
ansvar å lage internrutiner som gjør at de sørger for kompetanseoverføringen og gode rutiner,
og at dette ikke må være utvalgets ansvar.
Det har fra utvalgets side flere ganger blitt understreket at organisasjonene skal ha all
grunnlagsdokumentasjon tilstede når man sender inn søknaden. Dette vil fortsatt bli fulgt opp
ved fremtidige kontroll- og veiledningsmøter.
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. De
siste årenes kontroller har vist at man ikke kan slippe helt opp med den internasjonale
kontrollen. Spesielt må de partipolitiske organisasjonene følges opp ofte siden de ikke blir
trukket ut til kontroll av nasjonalt tilskudd. Utvalget mener at siden det søkes om nasjonalt og
internasjonalt driftstilskudd på samme skjema kan også kontrollen knyttes sammen, slik at
utvalget kontrollerer begge tilskuddene samme år.
Praksisen med å trekke ut hovedparten av organisasjonene i kontrollen blant de som ikke har
vært kontrollert de siste fire årene videreføres. Utvalget av organisasjoner er således jevnt
fordelt på både størrelse og type, og sier derfor en del om helheten av organisasjonene i
ordningen.
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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 og
innbetalingskvitteringer 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 ikke
funnet avvikende praksis hos noen organisasjoner i 2013.
Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 Tatt med støttemedlemmer og ikke-betalende medlemmer som tellende
 Manglende signering av medlemslister
 Manglende adresser på medlemmene på medlemslistene
 Mangelfull dokumentasjon ved kontant betaling av kontingent
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 én 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:
 Talt med lokallag som i årsrapporten skrev at det var lagt ned ved tellingstidspunktet
 Tellende lokallag med færre enn 5 tellende medlemmer
 Tellende lokallag hvor personer i styret ikke var medlemmer i organisasjonen
 Manglende underskrift på lokallagets medlemslister
 Manglende opplysninger om dato for valg av styre
 Manglende opplysninger om styrets funksjonsperiode på årsrapportskjemaet
 Manglende felt for styrets funksjonsperiode på årsrapporten
 Manglende underskrift på årsrapporten
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Underskrift av andre enn lokallagets leder eller to av styrets medlemmer på
årsrapporten
Flere enn 3 medlemmer over 15 år, men ikke valgt styre
Manglende adresser til styrets medlemmer

Fordelingsutvalget 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:
 Talt med deltakere som ikke var tellende, enten på grunn av for høy alder, eller
manglende fødselsår eller adresse på deltakerlisten
 Talt med kursdager som ikke hadde i gjennomsnitt minst 4 timer med pedagogisk
innhold
 Manglende underskrift av kursleder på deltakerlisten

2.4 Sentralstyrets sammensetning
Ved kontroll av sentralstyrets sammensetning 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.
Avviket som ble funnet i årets kontroll var:
 En organisasjon hadde ikke talt med ansattes representant og representanten fra
moderorganisasjonen blant de faste styremedlemmene

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:
 Manglende bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt på aktivitetene
 Manglende navn og adresse på deltakerne
 Flere aktiviteter på samme reise ble ført opp som flere enkeltaktiviteter

2.6 Samlet oppstilling
Sammenligner man kontrollene for årene 2011 - 2013 (se oppstillingen under) er hovedkonklusjonen at andelen negative funn fortsatt er altfor høy. Det er flere avvik i beregningsgrunnlaget, og også flere organisasjoner hvor det avdekkes mangler og feil. I 2013 har det
relativt sett ikke vært de store enkeltsakene, men det har blitt avdekket feil og mangler hos
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mange organisasjoner. De fleste har klart å rette opp feilene etter kontrollen, men det gjør
ikke inntrykket av organisasjonene mye bedre. Utvalget synes andelen feil og avvik er for stor
sammenliknet med den innsatsen som gjøres for å veilede og kontrollere organisasjonene (se
innledningen til kapitel 2).
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

2011
Ikke
Ant. i
godkjente/ søknadene
nedjustert
303
126 083
0,2 %
532
2 934
18 %
4
138
2,9 %
463
25 691
1,8 %
1
103
0,9 %
92
949
9,7 %

2012
Ikke
Ant. i
godkjente/ søknadene
nedjustert
109
98 343
0,1 %
13
2 707
0,5 %
1
183
0,5 %
686
18 819
3,6 %
7
48
14,6 %
53
309
17,2 %

2013
Ikke
Ant. i
godkjente/ søknadene
nedjustert
322
75 019
0,4 %
32
1 763
1,8 %
1
61
1,6 %
301
6 193
4,9 %
6
53
11,3 %
652
1 899
34,3 %
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3 Reaksjoner fra FUV - tilbakebetalingskrav og presiseringer
3.1 Justeringer og motregninger
For tilskuddsåret 2013 ble det gjennomført justeringer av beregningsgrunnlaget hos 10
organisasjoner med nasjonal grunnstøtte og 3 med internasjonal grunnstøtte. Dette er to flere
organisasjoner enn i 2012. Til sammenligning ble det foretatt justeringer hos til sammen 16
organisasjoner med nasjonal støtte og 3 med internasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2011.
På grunn av at utvalget gjennomførte kontrollen på et tidlig tidspunkt (februar/mars) ble det
kun foretatt justeringer av organisasjonenes beregningsgrunnlag før 2. fordeling ble gjort, og
det foreligger således ingen motregningskrav etter kontrollen for 2014.

3.2 Utvidet kontroll
Det ble gjennomført utvidet kontroll hos organisasjonene bandOrg (BO) og MakeMusic
(MM). Kontrollen rettet seg mot både medlemmer og lokallagsledere. Funnene er omtalt i
kapitlene 5.1 og 5.5. Det ble ikke funnet avvik som ga grunn til å justere organisasjonenes
beregningsgrunnlag eller foreta ytterligere kontroll. Kontrollen ble gjennomført fordi
organisasjonen benytter seg av elektronisk innsending av årsrapporter.
Den utvidede kontrollen av bandOrg ble gjennomført fordi organisasjonen har hatt en
relativt høy økning i medlemstallet de siste årene.
Kontrollen av MakeMusic ble gjennomført fordi utvalget fra og med 2012 har trukket ut
minst én organisasjon hvert år som benytter seg av elektronisk innsending av grunnlagsdokumentasjon til organisasjonens sentralledd.
Utvalget mener at de fleste av avvikene som ble avdekket ved årets kontroll burde vært
unngått. Det er ofte feil og dårlige rutiner som er årsaken til at det blir avvik mellom oppgitte
tall og det reelle beregningsgrunnlaget. Imidlertid mener utvalget også at avvikene
hovedsakelig skyldes nettopp feil, og ikke juks og mislighold, og at det således ikke har vært
grunn til å utvide kontrollen utover de som ble tatt ut på forhånd.
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4 Forutgående kontroll
I forbindelse med behandling av søknadene, gjennomførte utvalget en forutgående kontroll av
seks av organisasjonene i ordningen.
Organisasjonene som ble kontrollert var:
 AKKS Norge (AKKS)
 HEKTA – trosopplæring for ungdom (HEKTA)
 Høyres Studenterforbund (HSF)
 Norwegian Azerbaijani Youth Organization (NAYO)
 Norges Livredningsselskap (NLS)
 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU)
I 2012 ble 11 organisasjoner tatt ut i forutgående kontroll. Årsaken til nedgangen i 2013
skyldes hovedsakelig at det er færre nye søkere i 2013, og at flere av organisasjonene benytter
seg av samme grunnlagsår som året før.
Fordelingsutvalgets sekretariat gjennomførte både stedlig kontroll hos fire av
organisasjonene, mens de to siste kom til utvalgets kontorer. Utvalget kontrollerte grunnlagsdokumentasjonen, og så på rutiner og systemer for innhenting, kvalitetssikring og oppbevaring av denne. Andre temaer som ble berørt var blant annet krav til kontingenter, utforming av årsrapporter, oppbygging av medlemsregister og lignende.
I noen få tilfeller ble organisasjonene bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon som
utvalget hadde behov for.
Disse kontrollene ble fortløpende behandlet av utvalget, og ble lagt til grunn for innstillingene
i hver enkelt sak, samt størrelsen på tilskuddet. Hver sak er dokumentert i utvalgets møteprotokoller, og vil derfor ikke bli ytterligere berørt i denne rapporten.
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5 Kontroll av nasjonalt driftstilskudd
5.1 BO

BandOrg

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56319

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 12 710
Bonuspoeng: 11 439
Totalt poeng: 24 149
Ant. medl. totalt: 2 429
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 502
Tellende lokallag: 104
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 12 795
Bonuspoeng: 11 515,5
Totalt poeng: 24 310,5
Ant. medl. totalt: 2 429
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 519
Tellende lokallag: 104
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.1.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

BO opplyste i møtet med utvalget at de hadde fått inn én årsrapport etter søknadsfristens
utløp. Etter fast praksis tas dette lokallaget med i antallet tellende lokallag.
Utvalget trakk ut 25 lokallag til utvidet kontroll. All nødvendig dokumentasjon var på plass,
og dokumentasjonen viste at lokallagene kan godkjennes i henhold til forskriften, med ett
unntak:
Aquiles Castro

-

i årsrapporten står det at laget ble avviklet høsten 2011.
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Lokallaget eksisterte dermed ikke ved tellingstidspunktet 31.12.2011, og kan dermed ikke tas med i
beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2011.
Utvalget sendte i tillegg brev til de øvrige 24 lokallagslederne til de lagene som ble trukket ut,
med spørsmål om deres medlemskap og den innsendte årsrapporten, med følgende resultat:
Antall sendte brev:
Antall svar per 5/6-2013:
Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

24
13 (54 %)
1

Har du noen gang vært medlem i «lokallaget»?
Var du medlem av «lokallaget» i 2011?
Var du leder i «lokallaget» i 2011?
Var det du som fylte ut den vedlagte årsrapporten for
«lokallaget»?
Er de opplysningene som står i den vedlagte
årsrapporten korrekte, så langt du kan huske?

Ja
12 (92 %)
12 (92 %)
12 (92 %)
11 (84 %)

Nei
1 (8 %)
1 (8 %)
1 (8 %)
1 (8 %)

Vet ikke
0
0
0
1 (8 %)

13 (100 %)

0

0

Svarprosenten er en del lavere enn gjennomsnittet for utvalgets undersøkelser.
Én person svarte at han ikke hadde vært medlem av lokallaget. BOs lokallag er imidlertid
band, og personen skriver i en kommentar at han aldri var medlem av bandet, men manager
for dem. Han bekrefter imidlertid at han var leder av bandet, og dermed var han i realiteten
medlem. På årsrapporten står det også at personen har betalt kontingent for grunnlagsåret.
Dermed skulle svarprosenten på «Ja» på de to første spørsmålene egentlig ha vært 100 %.
Én person svarte at han ikke hadde vært leder eller fylt ut årsrapporten. Årsaken var at
utvalget hadde sendt spørreskjemaet til feil person i laget.
En person har svart «Vet ikke» på spørsmålet om det var han som hadde fylt ut den vedlagte
årsrapporten. Han svarte først ja, men krysset dette ut. Imidlertid er underskriften så pass lik
at utvalget velger å tro at svaret skulle vært ja.

5.1.2

Dokumentasjon på medlemstall

BO opplyste i møtet med utvalget at de hadde fått inn en medlemsliste med 17 tellende
medlemmer etter søknadsfristens utløp. Etter fast praksis tas disse medlemmene med i
antallet tellende medlemmer.
BO har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn sammen med årsrapportene. Utvalget kontrollerte listene for lokallagene i 5.1.1 og fant ingen avvik.
Utvalget sendte deretter brev til 87 personer med spørsmål om deres medlemskap, med
følgende resultat:
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Antall sendte brev:
Antall svar per 5/6-2013:
Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

87
33 (36 %)
12 (14 %)

Har du noen gang vært medlem i «LAG»?
Var du medlem av «LAG» i 2011?
Betalte du kontingent til «LAG» for 2011?
Er du klar over at «LAG» var medlem i bandOrg i
2011?
Er du klar over at ved å være medlem i «LAG» i 2011
var du også medlem i bandOrg?
Var kontingenten du betalte til «LAG» for 2011 på kr.
50,- eller mer?
Var du under 26 år i 2011?

Ja
33 (100 %)
33 (100 %)
28 (85 %)
32 (97 %)

Nei
0
0
2 (6 %)
0

Vet ikke
0
0
3 (9 %)
1 (3 %)

28 (85 %)

2 (6 %)

3 (9 %)

26 (79 %)

1 (3 %)

6 (18 %)

33 (100 %)

0

0

Svarprosenten i denne undersøkelsen er lav, også når en ser bort i fra de brevene som kom i
retur. Det gir en indikasjon på at medlemmene i BO antakelig er i en fase av livet hvor de
flytter på seg, men kanskje også at medlemsgruppen ikke er så interessert i å svare på
offentlige undersøkelser. Utvalget mottok ett svar som klart ga uttrykk for at personen ikke
ønsket å svare på spørsmål.
Alle personene i undersøkelsen svarte at de hadde vært medlem i lokallaget (bandet) i 2011.
Av disse svarte 85 % at de hadde betalt kontingent i grunnlagsåret. En person svarte at han
aldri hadde betalt kontingent til laget, men kommenterte samtidig at han hadde blitt sparket
fra bandet. Det er kommet inn svar fra en annen person i laget som bekrefter at han betalte
kontingent i 2011.
Den andre personen som svarte «Nei» på spørsmålet om han hadde betalt kontingent,
kommenterte samtidig at laget ikke hadde kontingent. Han krysset dermed også av for at
kontingenten ikke var på kr. 50,-. På årsrapporten for laget er det krysset av for at
medlemmene hadde betalt kontingent i 2011. Lederen av laget har svart på undersøkelsen, og
bekrefter der at opplysningene var korrekte. Det er også kommet inn et svarskjema fra et
annet av medlemmene i laget som også har krysset av for at han betalte kontingent. Utvalget
mener derfor det er sannsynlig at laget hadde kontingent i grunnlagsåret.
Utvalget merker seg at det er to personer som svarer at de ikke visste at de var medlemmer av
BO når laget var medlem av BO. Begge disse personene har imidlertid også svart «Ja» på
spørsmålet om de visste at laget var medlem av BO. Det er imidlertid sendt inn svar fra tre
andre medlemmer i disse personenes lag som alle bekrefter at de visste at de var medlem av
BO. Dermed er det lite trolig at dette er et generelt problem for organisasjonen.
Utvalgets konklusjon er at selv om svarprosenten er lav gis det et klart bilde av at
medlemsgrunnlaget til organisasjonen er korrekt.
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5.1.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av listen over styremedlemmer per 31.12.11 viste ingen avvik i forhold til
opplysningene i søknaden.

5.1.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

BOs beregningsgrunnlag økes med 17 tellende medlemmer, tilsvarende 85 grunnpoeng.
Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013.
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5.2 EU

Europeisk Ungdom

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56369

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 9 749
Bonuspoeng: 10 723,9
Totalt poeng: 20 472,9
Ant. medl. totalt: 1 091
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 849
Tellende lokallag: 20
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 627

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 9 749
Bonuspoeng: 10 723,9
Totalt poeng: 20 472,9
Ant. medl. totalt: 1 091
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 849
Tellende lokallag: 20
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 627

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

Utvalget gjennomgikk årsrapportene til alle de 20 oppgitte lokallagene og fant ingen avvik.

5.2.2

Dokumentasjon på medlemstall

EU har kun sentral kontingentinnkreving. Innbetalingene kommer først og fremst inn via ocrog sms. EU hadde imidlertid også 4 kontantinnbetalinger. Organisasjonen benytter seg av
Hypersys.
Utvalget tok et lite antall stikkprøver, og fant ingen avvik.
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5.2.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

”Landsmøte/kurs”

Bergen

11. – 13. mars

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

Godkjennes

Kurs nr. 4

”EU-Akademiet”

Oslo

30.9 – 2.10

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

Godkjennes

Kurs nr. 5

”Studentkonferanse”

Oslo

4. – 5. oktober

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

Godkjennes

5.2.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.11 viste ingen avvik sammenliknet med
opplysningene i søknaden.
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5.3 IMF-UNG

Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56237

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 36 155
Bonuspoeng: 39 770,5
Totalt poeng: 75 925,5
Ant. medl. totalt: 5 963
Fylker med tellende lokallag: 6
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 5 767
Tellende lokallag: 252
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 378

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

ja
ja
ja
ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 34 081
Bonuspoeng: 37 489,1
Totalt poeng: 71 570,1
Ant. medl. totalt: 5 963
Fylker med tellende lokallag: 6
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 5 767
Tellende lokallag: 251
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 125

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

5.3.1

ja
ja
ja
ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Vest-Agder fylke:
Eie Inpuls

-

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

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

-

medlemslisten for lokallaget manglet underskrift, og
dermed fantes det ingen bekreftelse på at laget hadde
minimum 5 tellende medlemmer. Ny medlemsliste med
underskrift ble sendt inn i ettertid. Lokallaget kan
dermed godkjennes.
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G1-Bedehuskirken

-

Leirklubb 5-7 år

-

Riska yngres

-

lokallaget hadde flere enn 3 medlemmer over fylte 15
år, men ikke valgt styre. Dette er i strid med forskriftens
§ 9, og lokallaget kan dermed ikke godkjennes.
medlemslisten for lokallaget manglet underskrift, og
dermed fantes det ingen bekreftelse på at laget hadde
minimum 5 tellende medlemmer. Ny medlemsliste med
underskrift ble sendt inn i ettertid. Lokallaget kan
dermed godkjennes.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Rogaland: 3 lokallag godkjennes (4 sjekket av 21 rapporterte lokallag). IMFUNGs beregningsgrunnlag nedjusteres med ett tellende lokallag.
Hordaland fylke:
Nesse yngres

-

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 131 rapporterte lokallag)
Sogn og Fjordane fylke:
Firani

-

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

Til sammen for Sogn og Fjordane: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 16 rapportert lokallag)
Møre og Romsdal fylke:
Ungdomskoret Respons

-

Inpuls

-

medlemslisten for lokallaget manglet underskrift, og
dermed fantes det ingen bekreftelse på at laget hadde
minimum 5 tellende medlemmer. Ny medlemsliste med
underskrift ble sendt inn i ettertid. Lokallaget kan
dermed godkjennes.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for MOR: 2 lokallag godkjennes (2 sjekket av 47 rapporterte lokallag)

5.3.2

Dokumentasjon på medlemstall

IMF-UNG har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes manuelt til sentralleddet. Medlemslistene for lagene nevnt i 5.3.1 ble kontrollert og følgende avvik funnet:
Mini-Ving

-

medlemslisten for lokallaget manglet underskrift, og
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Leirklubb 5-7 år

-

Ungdomskoret Respons

-

medlemmene kunne dermed ikke godkjennes, jf.
forskriftens § 25 første og fjerde ledd. Ny medlemsliste
med underskrift ble sendt inn i ettertid. Medlemmene
kunne dermed godkjennes.
medlemslisten for lokallaget manglet underskrift, og
medlemmene kunne dermed ikke godkjennes, jf.
forskriftens § 25 første og fjerde ledd. Ny medlemsliste
med underskrift ble sendt inn i ettertid. Medlemmene
kunne dermed godkjennes.
medlemslisten for lokallaget manglet underskrift, og
medlemmene kunne dermed ikke godkjennes, jf.
forskriftens § 25 første og fjerde ledd. Ny medlemsliste
med underskrift ble sendt inn i ettertid. Medlemmene
kunne dermed godkjennes.

5.3.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Ungdomslederkonferansen”

Bildøy

26. – 27. mars

- av de 63 oppgitte tellende deltakerne var 32 enten over 25 år eller det
manglet fødselsår på deltakerlisten. Disse kan da ikke godkjennes i h.h.t.
forskriftens § 16 andre ledd bokstav c). Kurset hadde to kursdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men antallet tellende deltakere reduseres med 64 deltakerdager på grunn av at 32 av deltakerne var over 25 år eller manglet fødselsår på
deltakerlisten, jf. § 16 andre ledd bokstav c).

Kurs nr. 2

”.no, Arbeidersamling”

Sotra

5. – 7. april

- av de 15 oppgitte tellende deltakerne var kun 3 tellende medlemmer. Resten
var over 26 år. Disse kan da ikke godkjennes i h.h.t. forskriftens § 16 andre
ledd bokstav c). Kurset hadde tre kursdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men antallet tellende deltakere reduseres med 36 deltakerdager på grunn av at 12 av deltakerne var over 25 år, jf. § 16 andre ledd
bokstav c).

Kurs nr. 3

”Landsmøte”

Kokstad

26. – 28. august

- av de 19 oppgitte tellende deltakerne var kun 9 tellende medlemmer. Resten
var over 26 år. Disse kan da ikke godkjennes i h.h.t. forskriftens § 16 andre
ledd bokstav c).
- det var oppgitt 3 kursdager, men programmet viste at kurset kun hadde 10
timer med pedagogisk innhold. I h.h.t. forskriftens § 11 tredje ledd skal det
være minst 4 klokketimer i gjennomsnitt per kursdag. Her hadde IMF-Ung kun
nok timer til 2 kursdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men antallet deltakerdager reduseres med 39, fra 57 til 18,
på grunn av at kurset kun hadde 9 tellende deltakere og 2 kursdager.
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Kurs nr. 4

”Barnelederkonferanse”

Bildøy

11. – 13. november

- av de 50 oppgitte tellende deltakerne var kun 12 tellende medlemmer. Resten
var over 26 år eller manglet fødselsår på deltakerlisten. Disse kan da ikke godkjennes i h.h.t. forskriftens § 16 andre ledd bokstav c). Kurset hadde 3
kursdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men antallet deltakerdager reduseres med 114 på grunn av
at kurset kun hadde 12 tellende deltakere.

Til sammen reduseres beregningsgrunnlaget med 253 deltakerdager.

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

IMF-UNGs beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og 253 deltakerdager på kurs, tilsvarende 2 024 grunnpoeng. IMF-UNG får i 2013 et
tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 4355,4 poeng.
Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.
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5.4 MBU

Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56218

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 11 268
Bonuspoeng: 11 268
Totalt poeng: 22 536
Ant. medl. totalt: 1 861
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 1 390
Tellende lokallag: 71
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 96

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

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 10 288
Bonuspoeng: 10 288
Totalt poeng: 20 576
Ant. medl. totalt: 1 924
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 1 384
Tellende lokallag: 52
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 96

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

5.4.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

MBU manglet adresser til styremedlemmene på årsrapportene. MBU har kun lokal
kontingentinnkreving, og adressene til styremedlemmene må da finnes enten i de vedlagte
medlemslistene eller på årsrapporten. Adressene ble sendt inn i ettertid, men det er viktig at
MBU lager seg rutiner som sikrer at alle lokallagene det søkes om støtte for har godkjente
årsrapporter med all nødvendig informasjon, jf. forskriftens §§ 10 og 26.
Etter at utvalget hadde trukket ut 10 lokallag i stikkprøvekontrollen var det blitt funnet feil
ved 5 årsrapporter og 2 medlemslister. Selv om MBU rettet opp de fleste av feilene i ettertid,
vurderte utvalget dette til å være en såpass høy feilprosent at MBU måtte gjennomgå alle
årsrapportene sine på nytt, og gi utvalget et oppdatert tall på korrekt antall tellende lokallag
og tellende medlemmer. Det nye tallet ble satt til 52 tellende lokallag, og beregningsgrunnlaget reduseres dermed med 19 tellende lokallag.
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Østfold fylke:
Sarpsborg småbarnsgruppe

-

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 22 rapporterte lokallag)
Vestfold fylke:
Horten speidere

-

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 6 rapporterte lokallag)
Rogaland fylke:
Stavanger Metro

-

Haugesund søndagsskole

-

Sandnes speidere

-

årsrapporten manglet adresser til styrets medlemmer, jf.
forskriftens § 10. Disse ble funnet i de innsendte
medlemslistene i ettertid. Lokallaget kan dermed
godkjennes.
årsrapporten manglet adresser til styrets medlemmer, jf.
forskriftens § 10. Disse ble imidlertid sendt inn i
ettertid. Lokallaget kan dermed godkjennes.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Rogaland: 3 lokallag godkjennes (3 sjekket av 4 rapporterte lokallag).
Hordaland fylke:
Bergen søndagsskole

-

Bergen sanglaget

-

Puls

-

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

Til sammen for Hordaland: 3 lokallag godkjennes (3 sjekket av 4 rapporterte lokallag).
Sør Trøndelag fylke:
Trondheim søndagsskole

-

Trondheim +10

-

årsrapporten manglet styrets funksjonsperiode.
Informasjon om dette ble imidlertid sendt inn i ettertid.
Lokallaget kan dermed godkjennes.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
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dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
Til sammen for Sør-Trøndelag: 2 lokallag godkjennes (2 sjekket av 3 rapporterte lokallag).

5.4.2

Dokumentasjon på medlemstall

MBU har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes manuelt til
sentralleddet. Utvalget gjennomgikk medlemslistene for lokallagene nevnt i 5.4.1 og fant
enkelte avvik. Organisasjonen ble derfor bedt om å gjennomgå all grunnlagsdokumentasjonen
på nytt. I den oppdaterte listen over tellende medlemmer opplyste MBU om at korrekt antall
tellende medlemmer skulle være 1 384. Fordelingsutvalget legger dette tallet til grunn for
søknaden for 2013, og antallet tellende medlemmer reduseres med 6 tellende medlemmer.

5.4.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Konfirmantleir”

Solåsen leirsted

27. – 30. oktober

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med de oppgitte deltakerdagene. FUV vil likevel påpeke at
programmet for kurset kunne vært mer detaljert i beskrivelsen av det
pedagogiske innholdet.
Innstilling:

Godkjennes

5.4.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.11 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.4.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

MBUs beregningsgrunnlag reduseres med 6 tellende medlemmer, tilsvarende 30 grunnpoeng,
og 19 tellende lokallag, tilsvarende 950 grunnpoeng. MBU får i 2013 et tillegg på 100 %
bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 1960 poeng. Organisasjonens tilskudd
justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik
avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.5 MM

MakeMusic

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56334

Registreringstidspunkt: 31.12.2011

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 13 520
Bonuspoeng: 14 872
Totalt poeng: 28 392
Ant. medl. totalt: 3 495
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 2 824
Tellende lokallag: 21
Ant. deltakerdager på sentrale 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: 13 420
Bonuspoeng: 14 762
Totalt poeng: 28 182
Ant. medl. totalt: 3 495
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 2 824
Tellende lokallag: 19
Ant. deltakerdager på sentrale 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

MM har elektronisk innsending av årsrapporter. Utvalget gjennomgikk alle årsrapportene, og
fant følgende avvik:
Akershus fylke:
MakeMusic Follo

-

årsrapporten var signert av en person som ikke satt i
styret. Årsrapporten er dermed ikke godkjent, jf.
forskriftens § 10.

Vestfold fylke:
MakeMusic Horten

-

årsrapporten var signert av en person som ikke satt i
styret. Årsrapporten er dermed ikke godkjent, jf.
forskriftens § 10.
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Til sammen trekkes MakeMusic for to tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.
Utvalget sendte i tillegg brev til 19 lokallagsledere med spørsmål om deres medlemskap og
innsendte årsrapport for lokallaget, med følgende resultat:
Antall sendte brev:
Antall svar per 5/6-2013:
Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

19
14 (68 %)
0

Har du noen gang vært medlem av «Lokallag»?
Var du medlem av «Lokallag» i 2011?
Var du leder av «Lokallag» i 2011?
Var det du som fylte ut den vedlagte årsrapporten for
«Lokallag»?
Er de opplysningene som står i den vedlagte
årsrapporten korrekte, så langt du kan huske?

Ja
14 (100 %)
14 (100 %)
14 (100 %)
13 (93 %)

Nei
0
0
0
1 (7 %)

Vet ikke
0
0
0
0

13 (100 %)

0

0

Svarprosenten ligger litt over gjennomsnittet i slike undersøkelser fra utvalget.
En person svarte at han ikke hadde sendt inn årsrapporten. Dette var personen som stod som
leder i MakeMusic Horten (se over).
De øvrige svarene er imidlertid helt entydige, og gir en klar indikasjon på at organisasjonens
beregningsgrunnlag er korrekt når det gjelder lokallag, med unntak av de to nevnte lokallagene.

5.5.2

Dokumentasjon på medlemstall

MM har både lokal og sentral kontingentinnkreving.
Den lokale innkrevingen skjer kun i ett lokallag, dette laget sender medlemsliste til
sentralleddet. En gjennomgang av medlemslisten viste at den kunne godkjennes i h.h.t.
forskriften.
Den sentrale innkrevingen skjer ved utsending av fakturaer, hvorpå banken sender bankbilag
på alle innbetalingene til sentralleddet. Det ble foretatt en systemkontroll og ikke avdekket
noen feil.
Utvalget sendte deretter brev til 100 tellende medlemmer med spørsmål om deres
medlemskap, med følgende resultat:
Antall sendte brev:
Antall svar per 5/6-2013:
Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

100
50 (50 %)
2

30

Har du noen gang vært medlem av MakeMusic?
Var du medlem av MakeMusic i 2011?
Betalte du kontingent til MakeMusic for 2011?
Var kontingenten du betalte til MakeMusic for 2011
på kr. 50,- eller mer?
Var du under 26 år i 2011?

Ja
50 (100 %)
50 (100 %)
50 (100 %)
49 (98 %)

Nei
0
0
0
0

Vet ikke
0
0
0
1 (2 %)

50 (100 %)

0

0

Svarprosenten er under gjennomsnittet til utvalgets undersøkelser. Svarene er imidlertid
entydige, og gir en klar indikasjon på at organisasjonens oppgitte medlemstall er korrekt.

5.5.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.11 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.5.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

MMs beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng.
MM får i 2013 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 210
poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013. Utvalget vil
vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.
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5.6 N KFUK-M

Norges KFUK-KFUM

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56360

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 57 044
Bonuspoeng: 51 339,6
Totalt poeng: 108 383,6
Ant. medl. totalt: 19 574
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 15 088
Tellende lokallag: 337
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 1438

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 57 044
Bonuspoeng: 51 339,6
Totalt poeng: 108 383,6
Ant. medl. totalt: 19 574
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 15 088
Tellende lokallag: 337
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 1438

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
N KFUK-M har elektronisk innsending av årsrapporter.
Oslo fylke:
Ris barnekor

-

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 45 rapporterte lokallag)
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Rogaland fylke:
Keystone Singers

-

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 33 rapporterte lokallag)
Møre og Romsdal fylke:
Ulstein KFUK-KFUM

-

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

Til sammen for MOR: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 17 rapporterte lokallag)
Nord-Trøndelag fylke:
Lysets stjerner Tween Sing

-

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)
Nordland fylke:
Bodø Ten Sing

-

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 19 rapporterte lokallag)

5.6.2

Dokumentasjon på medlemstall

N KFUK-M har et elektronisk medlemsregister hvor lokallagsleder legger inn hvem som er
medlemmer i sitt lokallag, og deretter enten legger inn om medlemmene har betalt til
lokallaget eller om sentralleddet skal sende ut faktura. N KFUK-M jobber med å utvikle
systemet og vil fra og med 2013 legge inn kid-nr på fakturaene. Fordelingsutvalget vil
presisere at dersom betalingen skal komme inn via OCR, er det viktig at N KFUK-M tar vare
på selve datafilen som kommer fra banken.

5.6.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 4

«LUDVIG»

Tverrsjøstallen

25. – 28. august

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

Godkjennes
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Kurs nr. 8

«MILK Weekend»

Askøy

21. – 23. oktober

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

Godkjennes

Kurs nr. 14

«LIV kurs»

Hamar

4. – 6. mars

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

Godkjennes

5.6.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av listen over styremedlemmer per 31.12.11 viste at N KFUK-M oppfyller
kriteriet for bonuspoeng for kjønnsbalanse i sentralstyret.
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5.7 N&U

Natur og Ungdom

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56627

Registreringstidspunkt: 31.12.2011

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 21 490
Bonuspoeng: 23 639
Totalt poeng: 45 129
Ant. medl. totalt: 7 061
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 13

Tellende medl. under 26: 3 536
Tellende lokallag: 50
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 597

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 21 440
Bonuspoeng: 23 584
Totalt poeng: 45 024
Ant. medl. totalt: 7 061
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 13

Tellende medl. under 26: 3 536
Tellende lokallag: 49
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 597

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

5.7.1
Østfold fylke:
Moss

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse
-

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

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

-

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 2 rapporterte lokallag)
Aust-Agder fylke:
Arendal

-

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

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

-

Levanger

-

årsrapporten manglet dato for valg av styre og styrets
funksjonsperiode. Dette er i strid med forskriftens § 10,
og lokallaget kan dermed ikke godkjennes.
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 (2 sjekket av 3 rapporterte lokallag).
N&U trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.
Finnmark fylke:
Sør-Varanger

-

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

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

5.7.2

Dokumentasjon av medlemstall

Av logistiske årsaker ble ikke N&Us medlemstall kontrollert i år.

5.7.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 4

”Kurslederkurs”

Oslo

16. – 18. september

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

Godkjennes

Kurs nr. 9

”Aktivistkurs”

Bergen

4. – 6. november

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

Godkjennes

Kurs nr. 12

”Strategitur”

Oslo

19. – 20. august

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

Godkjennes

5.7.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.11 viste ingen avvik i forhold til
opplysningene i søknaden.

5.7.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

N&Us beregningsgrunnlag reduseres med 1 tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng.
N&U får i 2013 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 105
poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013.
Fordelingsutvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom liknende avvik avdekkes i
fremtiden.
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5.8 N4F

Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56336

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 37 740
Bonuspoeng: 41 514
Totalt poeng: 79 254
Ant. medl. totalt: 14 496
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 12 414
Tellende lokallag: 89
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 235

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 37 740
Bonuspoeng: 41 514
Totalt poeng: 79 254
Ant. medl. totalt: 14 496
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 12 414
Tellende lokallag: 89
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 235

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

5.8.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Buskerud fylke:
Dataforeningen i Ringerike

-

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 3 rapporterte lokallag)
Vest-Agder fylke:
SørLanet

-

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

Til sammen for Vest-Agder: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)

38

Hordaland:
Golem

-

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 17 rapporterte lokallag)
Sogn og Fjordane fylke:
Eid spillforening

-

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

Til sammen for SOF: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
Rorbua spill og lek

-

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 2 rapporterte lokallag)

5.8.2

Dokumentasjon på medlemstall

N4F 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.

5.8.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Hypercamp”

Tromøy

11. – 16. juni

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

Godkjennes

5.8.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.11 mot årsmøteprotokollen og medlemsregisteret viste at
organisasjonen oppfyller kravet til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i
styret.
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5.9 NBU

Norges Bygdeungdomslag

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56337

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 29 179
Bonuspoeng: 29 179
Totalt poeng: 58 358
Ant. medl. totalt: 5 851
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 5 027
Tellende lokallag: 79
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 1092

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

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 29 055
Bonuspoeng: 29 055
Totalt poeng: 58 110
Ant. medlemmer totalt: 5 851
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medlemmer under 26: 5 015
Tellende lokallag: 77
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 1092

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

5.9.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

NBUs årsrapporter manglet et eget felt for styrets funksjonsperiode. Imidlertid er funksjonsperioden regulert gjennom vedtektene, og organisasjonen har også årsrapporter for tidligere
år. NBU må imidlertid sørge for at årsrapportene får et slikt felt i årsrapportene fra og med
grunnlagsåret 2013.
NBU opplyste i e-post til utvalget om at de hadde tatt med to tellende lokallag i søknaden
som hadde færre enn 5 tellende medlemmer. Organisasjonens beregningsgrunnlag nedjusteres
dermed med 2 tellende lokallag.
Hedmark fylke:
Grue

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode,
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men det lå ved en stiftelsesprotokoll, i tillegg til at
vedtektene regulerer funksjonsperioden. Lokallaget kan
dermed godkjennes.
Til sammen for Hedmark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 10 rapporterte lokallag)
Aust-Agder fylke:
Aust-Agder BU

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode,
men NBU hadde årsrapporten for 2010, i tillegg til at
vedtektene regulerer funksjonsperioden. Lokallaget kan
dermed godkjennes.

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

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode,
men NBU hadde årsrapporten for 2010, i tillegg til at
vedtektene regulerer funksjonsperioden. Lokallaget kan
dermed godkjennes.

Til sammen for Hordaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Møre og Romsdal:
Halsa

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode,
men det lå ved en egen årsmelding hvor dette fremgikk.
Lokallaget kan dermed godkjennes.

Til sammen for Møre og Romsdal: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Nord-Trøndelag fylke:
Inderøy

-

årsrapporten manglet felt for styrets funksjonsperiode,
men NBU hadde årsrapporten for 2010, i tillegg til at
vedtektene regulerer funksjonsperioden. Lokallaget kan
dermed godkjennes.

Til sammen for Nord-Trøndelag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)

5.9.2

Dokumentasjon på medlemstall

NBU opplyste i en e-post til utvalget at de hadde tatt med 12 tellende medlemmer i søknaden
hvorav 9 var støttemedlemmer uten demokratiske rettigheter og 3 ikke hadde betalt
kontingenten for 2011. NBU trekkes dermed for 12 tellende medlemmer i
beregningsgrunnlaget.
NBU har både lokal og sentral kontingentinnkreving.
Den sentrale innkrevingen kommer inn via ocr.
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Enkelte lokallag sender medlemslister til organisasjonen elektronisk. Utvalget mener at
systemet kan aksepteres som det er i dag, men ber NBU sørge for at passordene beskyttes
bedre ved at lokallagslederen selv lager disse. Utvalget ber også NBU om å sørge for en
loggføring som viser spesifikt hva hver enkelt bruker har gjort av endringer. Organisasjonen
kan også vurdere om enkelte felt «låses» for endringer etter en viss tid.
Utvalget foretok en systemkontroll og fant ingen avvik.

5.9.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

”Haustkurs”

Hafjell

2.9 – 4.9

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

Godkjennes

Kurs nr. 5

”Haustkurs”

Lyngdal

23. – 25. september

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

Godkjennes

Kurs nr. 7

”NBU sitt vårkurs”

Thorbjørnsrud 25. – 27. mars

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

Godkjennes

5.9.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.11 viste at
organisasjonen oppfyller kravet til ungdomsrepresentasjon i styret.

5.9.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NBUs beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng, og
12 tellende medlemmer, tilsvarende 24 grunnpoeng. NBU får i 2013 et tillegg på 100 %
bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 248 poeng. Organisasjonens tilskudd
justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013. Fordelingsutvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter dersom liknende avvik avdekkes i fremtiden.
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5.10 NDF

Diabetesforbundet

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56059

Registreringstidspunkt: 31.12.2011

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 18 367
Bonuspoeng: 1 836,7
Totalt poeng: 20 203,7
Ant. medl. totalt: 40 032
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 3 021
Tellende lokallag: 101
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 32

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

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 18 367
Bonuspoeng: 1 836,7
Totalt poeng: 20 203,7
Ant. medl. totalt: 40 032
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 3 021
Tellende lokallag: 101
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 32

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

5.10.1

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

NDF har ikke et eget årsrapportskjema, men ett skjema for nye styremedlemmer og en
underskrevet årsberetning. Disse ble oppbevart i forskjellige år, f.eks. styreskjema for 2012
sammen med årsberetningen 2011. NDF oppfordres til å oppbevare styreskjema og
årsberetning for samme år sammen.
Østfold fylke:
Fredrikstad og omegn

-

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 5 rapporterte lokallag)
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Hedmark fylke:
Brumunddal

-

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 6 rapporterte lokallag)
Telemark fylke:
Grenland

-

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

Til sammen for Telemark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Hordaland fylke:
Indre Hardanger

-

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 10 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
Harstad og omegn

-

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 5 rapporterte lokallag)

5.10.2

Dokumentasjon på medlemstall

NDF har kun sentral kontingentinnkreving. Betalingene for de tellende medlemmene kommer
inn via OCR. Det ble trukket ut et lite antall medlemmer, og ikke funnet noen avvik.

5.10.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Ledertrening”

Gardermoen

8. – 10. april

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

Godkjennes

5.11.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.11 viste at organisasjonen oppfyller kravet til
bonuspoeng for kjønnsbalanse.
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5.11 NKSS Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56370

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 23 871
Bonuspoeng: 21 483,9
Totalt poeng: 45 354,9
Ant. medl. totalt: 4 261
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 3 997
Tellende lokallag: 69
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 609

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 23 721
Bonuspoeng: 21 348,9
Totalt poeng: 45 069,9
Ant. medl. totalt: 4 261
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 3 997
Tellende lokallag: 66
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 609

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

5.11.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Akershus fylke:
Nes Kr. Skolelag

-

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 4 rapporterte lokallag)
Buskerud fylke:
Kristenrussen i Buskerud

-

årsrapporten manglet adresse for to av styremedlemmene, hvorav en ble funnet i medlemslistene.
Det andre styremedlemmet ble ikke funnet i
medlemsregisteret, noe som indikerer at personen ikke
var medlem av NKSS i grunnlagsåret. I forskriftens § 9
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heter det at styret skal være valgt av og blant
medlemmene i lokallaget. Dermed kan ikke dette
lokallaget godkjennes som tellende.
Til sammen for Buskerud: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag). NKSS
trekkes for ett lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
Aust-Agder fylke:
Høvåg Kristelige Skolelag

-

Birkeland Kr. Ungd.skolelag -

Møglestu kristelige skolelag -

Grimstad studentlag

-

årsrapporten var ikke underskrevet av lokallagets leder,
kun ett av styrets medlemmer. Dette er i strid med
forskriftens § 10 hvor det heter at årsrapporten skal
være signert av styrets leder eller to av styrets
medlemmer. Lokallaget kan dermed ikke godkjennes
som tellende.
årsrapporten var ikke underskrevet av lokallagets leder,
kun ett av styrets medlemmer. Underskrevet årsrapport
ble imidlertid innsendt i ettertid. Lokallaget kan dermed
godkjennes.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Aust-Agder: 3 lokallag godkjennes (4 sjekket av 4 rapporterte lokallag).
NKSS trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.
Rogaland fylke:
Gnisten Kristelige Skolelag -

årsrapporten manglet adresse for tre av styremedlemmene. To av disse ble funnet i medlemsregisteret. Det tredje styremedlemmet ble ikke funnet i
medlemsregisteret i det hele tatt, noe som indikerer at
personen ikke var medlem av NKSS i grunnlagsåret. I
forskriftens § 9 heter det at styret skal være valgt av og
blant medlemmene i lokallaget. Lokallaget kan dermed
ikke godkjennes som tellende.

Til sammen for Rogaland: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 10 rapporterte lokallag). NKSS
trekkes for ett lokallag i beregningsgrunnlaget.
Møre og Romsdal fylke:
Tingvoll Kristelige Skolelag -

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

Til sammen for Møre og Romsdal: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)
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Finnmark fylke:
Alta Kristelige Skolelag

-

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)
Til sammen trekkes NKSS for tre tellende lokallag og ett fylke.

5.11.2

Dokumentasjon på medlemstall

NKSS har kun sentral kontingentinnkreving, og betalingene kommer inn via selskapet
Profundo. Utvalget foretok en grundig sjekk av et utvalg medlemmer, og fant ingen avvik.

5.11.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”LINK”

*

1. – 8. august

- det manglet fødselsår på deltakerne og underskrift fra kursleder på
deltakerlisten, jf. forskriftens § 27 bokstav c). Disse ble sendt inn i ettertid.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 2

”LS”

*

31.7 – 7.8

- det manglet underskrift fra kursleder på deltakerlisten, jf. forskriftens § 27
bokstav c). Dette ble sendt inn i ettertid.
Innstilling:

Godkjennes

5.11.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.11 viste at organisasjonen oppfyller kravet til
bonuspoeng for kjønnsbalanse.

5.11.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NKSS beregningsgrunnlag reduseres med 3 tellende lokallag, tilsvarende 150 grunnpoeng.
NKSS får i 2013 et tillegg på 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen 285 poeng.
Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.
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5.12 NMS-U Det Norske Misjonsselskaps Barne- og ungdomsorganisasjon
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56348

Registreringstidspunkt: 31.12.2011

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 32 449
Bonuspoeng: 35 693,9
Totalt poeng: 68 142,9
Ant. medl. totalt: 6 237
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 5 328
Tellende lokallag: 226
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 187

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 32 153
Bonuspoeng: 28 937,7
Totalt poeng: 61 090,7
Ant. medl. totalt: 6 237
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 5 230
Tellende lokallag: 224
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 187

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

5.12.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oslo fylke:
Jenteklubben i N.strand men. -

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 10 rapporterte lokallag)
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Vestfold fylke:
Tweens Fevang

-

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

Til sammen for Vestfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Vest-Agder fylke:
Utvalget gjennomgikk årsrapporten for alle de 20 lokallagene i Vest-Agder, og fant følgende
avvik:
Torridal barnekor

-

SIFA barnekor

-

Sarepta

-

Hægebostads Unge Misjon

-

Det manglet adresser på 28 av 29 medlemmer på
medlemslisten. Laget har dermed ikke minst 5 tellende
medlemmer, og kan ikke godkjennes i henhold til
forskriftens § 9.
Det manglet adresser på alle lagets medlemmer på
medlemslisten. Laget har dermed ikke minst 5 tellende
medlemmer, og kan ikke godkjennes i henhold til
forskriftens § 9.
årsrapporten manglet funksjonsperioden for styret, men
NMS-U hadde årsrapport fra 2010 med dato for valg av
styret, som dermed viste at lokallagets styre ble valgt
minst hvert annet år, jf. forskriftens § 9. Lokallaget kan
dermed godkjennes.
årsrapporten manglet funksjonsperioden for styret, men
NMS-U hadde årsrapport fra 2010 med dato for valg av
styret, som dermed viste at lokallagets styre ble valgt
minst hvert annet år, jf. forskriftens § 9. Lokallaget kan
dermed godkjennes.

Til sammen for Vest-Agder: 18 lokallag godkjennes (20 sjekket av 20 rapporterte lokallag).
NMS-U trekkes for to tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.
Sør-Trøndelag fylke:
Barten TMF-klubb

-

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 4 rapporterte lokallag)
Nordland fylke:
Kjeldbotn barneforening

-

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 2 rapporterte lokallag)
Til sammen trekkes NMS-U for 2 tellende lokallag.
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5.12.2

Dokumentasjon på medlemstall

NMS-U har både lokal og sentral kontingentinnkreving. Den sentrale innkrevingen kommer
inn via OCR, mens ved den lokal innkrevingen sender lokallagene inn medlemslister sammen
med årsrapportene. Utvalget gjennomgikk medlemslistene for lokallagene som ble omtalt i
5.12.1, og fant følgende avvik:
Torridal barnekor

-

SIFA barnekor

-

Det manglet adresser på 28 av 29 tellende medlemmer
på medlemslisten. Disse medlemmene kan dermed ikke
godkjennes, jf. forskriftens § 25 første og fjerde ledd.
Det manglet adresser på 70 tellende medlemmer på
medlemslisten. Disse medlemmene kan dermed ikke
godkjennes, jf. forskriftens § 25 første og fjerde ledd.

Til sammen trekkes NMS-U for 98 tellende medlemmer.

5.12.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.11 viste at organisasjonen hadde to faste representanter i
styret de ikke hadde oppgitt i søknaden. Dette var de ansattes representant og NMS
representant i styret, som begge hadde stemmerett. Begge de to representantene var over 27
år. Fra før av var 6 av 11 representanter under 27 år. Med 7 av 11 representanter over 27 år
har organisasjonen ikke flere enn 50 % av styremedlemmene under 27, og tilfredsstiller ikke
kravet til bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret. Representantene var av begge
kjønn og påvirket således ikke kjønnsbalansen i styret.
Fordelingsutvalget er kjent med at enkelte organisasjoner har faste styremedlemmer som er
utpekt eller valgt av andre organisasjoner, organ eller personer. Vedtektene til disse
organisasjonene er som regel styrende med hensyn til sammensetningen av styrets faste
medlemmer. Utvalget ser imidlertid ikke at det skal tas hensyn til dette når det gjelder
utmåling av bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon. I NOU 2006:13
”Fritid med mening”, kap. 6, s. 60, skriver Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget at:
”Demokratiske representasjons- og valgordninger er objektivt sett løsninger som gjør
det praktisk mulig å drive organisasjoner av en viss størrelse. Samtidig skaper
representasjons- og valgordninger terskler som kan hindre lik deltakelse, og som
derfor på systematisk vis kan utelukke grupper og enkeltpersoner fra beslutningsprosedyrer i organisasjonen. Høyt kunnskapsnivå og lang erfaring kan tenkes å gi
fortrinn ved valg. Disse egenskapene kan styrkes ved stigende alder.
(…)
(…) Ved å innføre dette utmålingskriteriet vil utvalget belønne organisasjoner som gir
unge mennesker størst mulig formell råderett over egen organisasjon. Omfanget av
denne råderetten bestemmes av organisasjonens vedtekter, som regulerer landsmøtets
og sentralledelsens beslutningsmyndighet.”
Utvalget mener at alle faste medlemmer i sentralstyret med stemmerett er med på å påvirke
demokratiet i organisasjonen, og de oppnevnte representantene i NMS-U må derfor tas med i
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beregningen av bonuspoeng. En organisasjon er selv ansvarlig for sammensetningen av styret.
Dette gjelder også når vedtektene åpner for at andre kan velge eller peke ut representanter til
styret. Organisasjonen står fritt til å endre vedtektene eller påvirke hvem man ønsker i sitt
styre, dersom dette står i veien for å oppnå bonuspoeng. FUV viser til tilsvarende avgjørelse i
tidligere søknadsbehandling av organisasjonene Barne- og ungdomsrevmatikergruppen
(BURG) og Norske Samers Riksforbund (NSR), samt klagebehandling av departementet i tilsvarende sak mot 4H Norge i tilskuddsåret 2010.
NMS-U mister dermed bonuspoengene for ungdomsrepresentasjon i styret.

5.12.4

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Urew”

Stavanger

8. – 12. august

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

Godkjennes

Kurs nr. 2

”Hovedlederkurs”

Stavanger

23. – 25. september

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

Godkjennes

5.12.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NMS-Us beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng,
og 98 tellende medlemmer, tilsvarende 196 grunnpoeng. NMS-U mister i tillegg bonuspoeng
for ungdomsrepresentasjon i styret, og får dermed kun et tillegg på 90 % bonuspoeng. Til
sammen utgjør reduksjonen 7 052,2 poeng. Organisasjonens tilskudd blir justert ved andre
fordeling 2013. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.13 NMU-må

Norsk Målungdom

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56054

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 7 255
Bonuspoeng: 7 255
Totalt poeng: 14 510
Ant. medl. totalt: 1 057
Fylker med tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 797
Tellende lokallag: 15
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 315

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

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 7 255
Bonuspoeng: 7 255
Totalt poeng: 14 510
Ant. medl. totalt: 1 057
Fylker med tellende lokallag: 8
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 797
Tellende lokallag: 15
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 315

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

5.13.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Norsk Målungdoms årsrapportskjemaer hadde 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 ikke sjeldnere enn hvert annet år, jf. forskriftens § 9. Organisasjonen hadde
imidlertid årsrapporter fra året før og/eller året etter, så det var mulig for utvalget å
kontrollere at forskriftens krav ble ivaretatt. I tillegg står det i vedtektene til organisasjonen at
lokallagene skal avholde års- eller halvårsmøter, noe som videre bygger oppunder inntrykket
av at lokallagenes styrer velges i tråd med regelverket.
Siden årsrapportene ikke oppfylte kravene i forskriften kunne utvalget underkjent alle av
organisasjonens lokallag. Dette ville imidlertid betydd at organisasjonen ikke var tilskuddsberettiget for tilskuddsåret 2013. Siden organisasjonen har sekundær dokumentasjon som
viser at lokallagene oppfyller forskriftens krav, velger utvalget imidlertid ikke å underkjenne
lokallagene, i tråd med tidligere praksis. Dette er også første gang utvalget påpeker mangelen

52

i årsrapportene. Å underkjenne årsrapportene ville derfor vært en uforholdsmessig stor
reaksjon.
NMU-må må imidlertid sørge for at lokallagene benytter korrekte årsrapporter fra og med
grunnlagsåret 2013, og at årsrapportene inneholder all informasjon som kreves etter
forskriftens § 10. Organisasjonen vil bli tatt ut til ny kontroll i tilskuddsåret 2015, og utvalget
vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom liknende avvik avdekkes
igjen.
NMU-må opplyste om at de ikke hadde tatt med et lokallag i Asker og Bærum fordi de trodde
at lokallaget var nedlagt før tellingstidspunktet. Imidlertid viste det seg at lokallaget først
hadde blitt lagt ned i februar 2012, og siden årsrapporten viste at laget kunne godkjennes blir
lokallaget tatt med i organisasjonens beregningsgrunnlag, etter fast praksis.
Akershus fylke:
Ås studentmållag

-

årsrapporten manglet styrets funksjonsperiode (se over).
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Akershus: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Aust-Agder fylke:
Grimstad målungdom

-

årsrapporten manglet styrets funksjonsperiode (se over).
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne 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:
Målsiddisane

-

årsrapporten manglet styrets funksjonsperiode (se over).
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Rogaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Sogn og Fjordane fylke:
Firda Målungdom

-

lokallaget hadde styremedlemmer som ikke var
medlemmer av Norsk Målungdom. Dette er i strid med
forskriftens § 9 hvor det heter at styret skal velges av og
blant medlemmene i lokallaget. Lokallaget kan dermed
ikke godkjennes.

Til sammen for Sogn og Fjordane: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).
NMU-må trekkes for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
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Møre og Romsdal fylke:
Romsdal Målungdom

-

årsrapporten manglet styrets funksjonsperiode (se over).
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for MOR: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Sør-Trøndelag fylke:
Studentmållaget i Nidaros

-

årsrapporten manglet styrets funksjonsperiode (se over).
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

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

5.13.2

Dokumentasjon på medlemstall

NMU-må har sentral kontingentinnkreving. Hovedandelen av kontingentene kom i 2011 inn
via bankbilag eller sms-innbetaling, men organisasjonen hadde også et mindre antall
kontantbetalinger. Utvalget foretok stikkprøver av et mindre antall medlemmer uten å finne
avvik.

5.13.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Vinterleir”

Geilo

28. – 30. januar

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

Godkjennes

Kurs nr. 2

”Sommarleir”

Vinstra

5.7 – 10.7

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

Godkjennes

5.15.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene som satt per 31.12.11 viste at organisasjonen oppfyller
kravet til ungdomsrepresentasjon i styret.
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5.14 PBU

Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56232

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 40 263
Bonuspoeng: 32 210,4
Totalt poeng: 72 473,4
Ant. medl. totalt: 13 132
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 9 283
Tellende lokallag: 254
Ant. deltakerdager på sentrale 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: 40 103
Bonuspoeng: 32 082,4
Totalt poeng: 72 185,4
Ant. medl. totalt: 13 132
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 9 253
Tellende lokallag: 252
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.14.1

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

PBU har elektronisk innsending av årsrapporter og medlemslister. Systemet tilfredsstiller
forskriftens krav, men årsrapporten kunne vist klarere hvem som undertegner årsrapporten. I
dag må en sjekke hvem som har brukertilgang til det enkelte lokallaget.
PBU opplyste i kontrollen at tallet som var oppgitt i søknaden var galt sammenlignet med
tallene de hentet frem i forbindelse med kontrollen. Organisasjonen opplyste om at de hadde
basert seg på revisors gjennomgang for søknaden, men at deres egen gjennomgang viste at de
hadde to færre tellende lokallag. Utvalget justerer dermed PBUs beregningsgrunnlag ved 2.
fordeling.
Oslo fylke:
Jesus Kids

-

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

Akershus fylke:
Rådyrpatruljen

-

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 3 rapporterte lokallag)

Buskerud fylke:
Senterkirken En80

-

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 8 rapporterte lokallag)
Hordaland fylke:
J.U.M.

-

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)
Troms fylke:
Fila Ungdomsarbeid

-

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 2 rapporterte lokallag)

5.14.2

Dokumentasjon på medlemstall

PBU har kun lokal kontingentinnkreving. Medlemslistene oppdateres elektronisk av lokallagsleder. Utvalget kontrollerte medlemslistene til lagene nevnt i 5.14.1, og fant ingen avvik.
Utvalget sjekket også det samlede medlemstallet.
PBU opplyste i kontrollen at tallet som var oppgitt i søknaden var galt sammenlignet med
tallene de hentet frem i forbindelse med kontrollen. Organisasjonen opplyste om at de hadde
basert seg på revisors gjennomgang for søknaden, men at deres egen gjennomgang viste at de
hadde 50 færre tellende medlemmer. Utvalget justerer dermed PBUs beregningsgrunnlag ved
2. fordeling.
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5.14.3

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

PBUs beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng, og
50 tellende medlemmer, tilsvarende 100 grunnpoeng. PBU får i 2013 et tillegg på 80 %
bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 360 poeng. Organisasjonens tilskudd blir
justert ved 2. fordeling 2013.
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PRESS – Redd Barna Ungdom

5.15 PRESS

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56053

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 7 886
Bonuspoeng: 7 886
Totalt poeng: 15 772
Ant. medl. totalt: 968
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 840
Tellende lokallag: 7
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 417

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

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 7 886
Bonuspoeng: 7 886
Totalt poeng: 15 772
Ant. medl. totalt: 968
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 840
Tellende lokallag: 7
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 417

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

5.15.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oslo fylke:
Oslo PRESS

-

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)
Rogaland fylke:
Stavanger PRESS

-

årsrapporten var på kontrolltidspunktet kun
underskrevet av nestleder i lokallaget. Dette er i strid
med forskriftens § 10, hvor det heter at årsrapporten
skal undertegnes av styrets leder, eller to av styrets
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medlemmer. Årsrapport underskrevet av to
styremedlemmer ble sendt inn i ettertid. Lokallaget kan
dermed godkjennes.
Til sammen for Rogaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Hordaland fylke:
Bergen PRESS

-

Bergen Student PRESS

-

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

Til sammen for Hordaland: 2 lokallag godkjennes (2 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Sør-Trøndelag fylke:
Trondheim PRESS

-

årsrapporten manglet dato for valg av styre. Denne ble
sendt inn i ettertid. Lokallaget kan dermed godkjennes.

Til sammen for Sør-Trøndelag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Nordland fylke:
Bodø PRESS

-

Vesterålen PRESS

-

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

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

5.15.2

Dokumentasjon på medlemstall

PRESS har kun sentral kontingentinnkreving, og kontingentene blir betalt inn via OCR.
Utvalget kontrollerte et lite antall medlemmer og fant ingen avvik.

5.15.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Vinterseminar”

Engebråten

28. – 30. januar

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

Godkjennes
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Kurs nr. 2

”Superheltseminar”

Haugjordet

30.9 – 2.10

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

Godkjennes

5.15.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.11 viste at
organisasjonen oppfyller kravet til ungdomsrepresentasjon i styret.
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5.16 SABU Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforening
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56056

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 6 089
Bonuspoeng: 6 697,9
Totalt poeng: 12 786,9
Ant. medl. totalt: 973
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 833
Tellende lokallag: 38
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 3

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 6 089
Bonuspoeng: 6 697,9
Totalt poeng: 12 786,9
Ant. medl. totalt: 973
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 833
Tellende lokallag: 38
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 3

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

5.16.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Akershus fylke:
Romeriksprosj.s ungd.slag

-

årsrapporten var ikke underskrevet, jf. forskriftens
§ 10. Underskrevet versjon ble sendt inn i ettertid.
Lokallaget kan dermed godkjennes.
Strømmen/Jessheim SDA speider - all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
Til sammen for Akershus: 1 lokallag godkjennes (2 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Oppland fylke:
Lillehammer Bibelpizza

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
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dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
Til sammen for Oppland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Vestfold fylke:
Sandefjord Adventistspeidertropp - 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)
Rogaland fylke:
Sandnes/Stavanger speidertropp -

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 4 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
Harstad SDA Ungdomslag

-

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 2 rapportert2 lokallag)

5.16.2

Dokumentasjon på medlemstall

SABU har kun lokal kontingentinnkreving, og lokallagene sender medlemslister med
årsrapportene. Utvalget kontrollerte medlemslistene for alle lokallagene i 5.16.1, og fant
følgende avvik:
Romeriksprosjektets ungdomslag

-

det manglet adresser til 5 tellende medlemmer.
Disse ble sendt inn i ettertid. Medlemmene blir
dermed godkjente.

5.16.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

«KID»

Helgelandsmoen

18. – 20. november

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

Godkjennes
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5.16.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmer per 31.12.11 viste at organisasjonen
oppfyller kravene til både kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.
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5.17 SG LIVE

Skjærgårds LIVE

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56051

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 13 619
Bonuspoeng: 14 980,9
Totalt poeng: 28 599,9
Ant. medl. totalt: 2 840
Fylker med tellende lokallag: 11
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 2 523
Tellende lokallag: 22
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 119

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 13 091
Bonuspoeng: 14 400,1
Totalt poeng: 27 491,1
Ant. medl. totalt: 2 840
Fylker med tellende lokallag: 11
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 2 347
Tellende lokallag: 22
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 119

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

5.17.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oslo fylke:
SG LIVE Oslo

-

årsrapporten manglet adresser til enkelte av styrets
medlemmer, jf. forskriftens § 10. Disse ble imidlertid
funnet i medlemsregisteret. Lokallaget kan dermed
godkjennes.

Til sammen for Oslo: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Vestfold fylke:
SG LIVE Stavern

-

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

-

medlemslisten fra lokallaget var ikke signert, jf.
forskriftens § 10. Ny liste med underskrift av
lokallagsleder ble sendt inn i ettertid, og lokallaget kan
dermed godkjennes.

Til sammen for Telemark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Rogaland fylke:
SG Live Nærbø

-

medlemslisten fra lokallaget var ikke signert, jf.
forskriftens § 10. Ny liste med underskrift av
lokallagsleder ble sendt inn i ettertid, og lokallaget kan
dermed godkjennes.

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

-

årsrapporten manglet adresser til styrets medlemmer, jf.
forskriftens § 10. Disse ble imidlertid funnet i medlemsregisteret. Lokallaget kan dermed godkjennes.

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

-

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)
Nord-Trøndelag fylke:
SG Live Jøa

-

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:
SG Live Alta

-

årsrapporten manglet adresser til styrets medlemmer, jf.
forskriftens § 10. Disse ble imidlertid funnet i medlemsregisteret. Lokallaget kan dermed godkjennes.

Til sammen for Finnmark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
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5.17.2

Dokumentasjon på medlemstall

SG LIVE har både lokal og sentral kontingentinnkreving.
Ved lokal innkreving sender lokallaget inn medlemslister til sentralleddet. I 2011 var det, i
følge SG LIVE, to lokallag som hadde lokal innkreving. På kontrolltidspunktet var ingen av
medlemslistene fra disse lagene signert, men signerte utgaver ble innsendt i ettertid.
Den sentrale kontingentinnkrevingen skjer enten ved at det sendes ut giroer som så innbetales
via medlemssystemet Hypersys, eller ved at sentralleddet tar imot innmeldinger og betaling
på arrangementer rundt i landet. Utvalget tok en stikkprøvekontroll av noen medlemmer som
kom inn via Hypersys, og fant ingen avvik.
Når det gjelder kontant betaling skal organisasjonene, i henhold til forskriftens § 25 tredje
ledd, føre en egen liste som skal signeres av leder i organisasjonen og en annen som styret i
organisasjonen har gitt fullmakt. SG LIVE hadde ingen slik liste, men hadde derimot
innmeldingsblanketter fra de enkelte medlemmene. På disse blankettene fantes det felt for
navn, adresse og fødselsår, samt en boks hvor det skulle krysses av en bekreftelse på at man
ønsket å være medlem og et felt for signatur. Ververen skulle så krysse av for at kontingent
var betalt og påført dato for betalingen/innmeldingen. Slik utvalget ser det er dette en sikrere
dokumentasjon enn de medlemslistene som kreves i forskriften. Det er vanskelig for en
styreleder i organisasjonen å vite om de medlemmene han/hun signerer for faktisk har betalt
kontingenten. Med en blankett med underskrift fra personen som verves har man en klarere
bekreftelse på at personen ønsker å være medlem, og at personen har betalt en kontingent som
tegn på dette.
Slik utvalget forstod det ble vervingene gjennomført på organisasjonens arrangementer.
Utvalget gjennomgikk en bunke på 117 medlemsblanketter fra ett av arrangementene, og fant
følgende:
 45 av blankettene hadde all nødvendig informasjon
 49 av blanketter manglet dato for når innmeldingen hadde funnet sted, og det var
heller ikke krysset av for at betaling var foretatt
 21 av blankettene manglet dato og avkryssing for at personen ønsket å melde seg
inn
 2 av blankettene manglet dato, avkryssing for medlemskap og signatur
72 av blankettene manglet altså nødvendig informasjon om når kontingenten ble betalt, at det
ble betalt en kontingent og/eller en signatur fra personen som ble vervet/betalte kontingent.
Dermed kan ikke utvalget være sikker på at den gjeldende personen faktisk har meldt seg inn,
og de 72 personene med mangelfulle blanketter kan dermed ikke godkjennes.
Etter kontrollen sendte SG LIVE et brev til utvalget om gjennomgangen. I brevet skriver SG
LIVE bl.a. at:
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Fordelingsutvalget har vurdert brevet fra SG LIVE og finner forklaringen deres plausibel.
Imidlertid har organisasjonen kun kommet med en forklaring og ingen tilleggsdokumentasjon
som underbygger denne. Utvalget kan kun forholde seg til den grunnlagsdokumentasjonen
som til en hver tid foreligger, og må da legge til grunn at det for 176 tellende medlemmer
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mangler grunnlagsdokumentasjon som klart viser at medlemmene har individuelt og frivillig
meldt seg inn og betalt kontingent for grunnlagsåret 2011. Utvalget tror at årsaken til at
dokumentasjonen er mangelfull kan skyldes de grunnene organisasjonen har trukket frem,
men kan likevel ikke godkjenne medlemmene. Dette skyldes ikke minst hensynet til
likebehandling av organisasjoner som kan ha vært i samme situasjon og trukket fra slike
medlemmer i antallet tellende medlemmer som er oppgitt i søknaden for tilskuddsåret 2013.
SG LIVE trekkes derfor for 176 tellende medlemmer i beregningsgrunnlaget.

5.17.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

” Skjærgårds LIVE Sommerkurs 2011”

Tvedestrand 4. – 10. juli

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

Godkjennes

5.17.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.11 viste at organisasjonen oppfyller kravene til både
kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.

5.17.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

SG LIVEs beregningsgrunnlag reduseres med 176 tellende medlemmer, tilsvarende 528
grunnpoeng. SG LIVE får i 2013 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
reduksjonen derfor 1 108,8 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.18 VBUF Vietnamesisk barne- og ungdomsforening
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 12/56458

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 2 424
Bonuspoeng: 2 666,4
Totalt poeng: 5 090,4
Ant. medl. totalt: 369
Fylker med tellende lokallag: 6
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 328
Tellende lokallag: 8
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 48

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 2 035
Bonuspoeng: 2 238,5
Totalt poeng: 4 273,5
Ant. medl. totalt: 369
Fylker med tellende lokallag: 6
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 327
Tellende lokallag: 8
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.18.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oslo fylke:
Karihaugen

-

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)
Buskerud fylke:
Drammen

-

Nedre Eiker

-

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

-

verken årsrapporten eller medlemslisten for dette
lokallaget var underskrevet, jf. forskriftens §§ 10 og 25
fjerde ledd. Dette ble imidlertid sendt inn i ettertid, og
lokallaget kan dermed godkjennes.

Til sammen for Vestfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Vest-Agder fylke:
Kristiansand

-

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

Til sammen for Vest-Agder: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Hordaland fylke:
Bergen

-

Loddefjord

-

verken årsrapporten eller medlemslisten for dette
lokallaget var underskrevet, jf. forskriftens §§ 10 og 25
fjerde ledd. Underskrevne versjoner ble sendt inn i
ettertid, og lokallaget kan dermed godkjennes.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 2 lokallag godkjennes (2 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Sør-Trøndelag fylke:
Trondheim

-

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

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

5.18.2

Dokumentasjon på medlemstall

VBUF har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn sammen med årsrapportene. Utvalget kontrollerte medlemslistene til lokallagene nevnt ovenfor, og fant
følgende avvik:
Drammen

-

Vestfold

-

det manglet adresse på ett av medlemmene, jf. forskriftens § 25
fjerde ledd. VBUF trekkes derfor for ett tellende medlem i
beregningsgrunnlaget.
medlemslisten var ikke underskrevet, jf. forskriftens § 25 fjerde
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Bergen

-

ledd. Underskrevet utgave ble sendt inn i ettertid, og medlemmene
kunne dermed godkjennes.
medlemslisten var ikke underskrevet og i tillegg manglet det adresse til
ett tellende medlem, jf. forskriftens § 25 fjerde ledd. Underskrevet liste
med alle adresser ble sendt inn i ettertid, og alle medlemmene kunne
dermed godkjennes.

Til sammen trekkes VBUF for ett tellende medlem i beregningsgrunnlaget.

5.18.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Kompetanseheving 2011”

Praha 28.7 – 4.8

- programmet viste at VBUF hadde nok pedagogisk innhold til å føre opp 4
kursdager, mot 3 tre i søknaden.
- deltakerlisten var ikke undertegnet av kursleder, jf. forskriftens § 27 bokstav
c). Kurset kan dermed ikke godkjennes. VBUF trekkes for 48 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.
Innstilling:

Kurset godkjennes ikke på grunn av at deltakerlisten ikke var undertegnet av
kursleder, jf. forskriftens § 27 bokstav c). VBUF trekkes for 48 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.

5.18.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av en liste over styremedlemmene som satt per 31.12.11 viste at
organisasjonen oppfyller kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.

5.18.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

VBUFs beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende medlem, tilsvarende 5 grunnpoeng, og
48 deltakerdager, tilsvarende 384 grunnpoeng, til sammen 389 grunnpoeng. VBUF får i 2013
et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør reduksjonen derfor 816,9 poeng.
Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2013. Fordelingsutvalget vil
vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom liknende avvik avdekkes i fremtiden.
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6 Kontroll av internasjonalt driftstilskudd
6.1 ACTA ACTA – barn og unge i Normisjon
Saksnummer: 12/56367

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 5
Antall A-deltakere: 0
Poeng totalt: 111
Poeng A: 0

Antall B-deltakere: 37
Poeng B: 111

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 5
Poeng totalt: 111

Antall B-deltakere: 37
Poeng B: 111

Aktivitet nr. 1
-

Innstilling:

"BiG til India”

India

4. – 17. mars

Aktiviteten godkjennes

-

"Amigos til Bangladesh”

Bangladesh

6.– 16. oktober

det manglet bekreftelse på at deltakerne faktisk hadde deltatt på turen, jf.
forskriftens § 29. Denne ble imidlertid sendt inn i ettertid og aktiviteten
kan dermed godkjennes.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 4

Innstilling:

8. – 13. august

det manglet bekreftelse på at deltakerne faktisk hadde deltatt på turen, jf.
forskriftens § 29. Denne ble imidlertid sendt inn i ettertid og aktiviteten
kan dermed godkjennes.

Aktivitet nr. 3

-

India

Aktiviteten godkjennes

-

Innstilling:

"Soul Children til India”

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

Aktivitet nr. 2

Innstilling:

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

"Askim til India”

India 11.– 19. november

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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Aktivitet nr. 5
-

Innstilling:

"SC og Viken til Kenya”

Kenya

4. – 19. desember

det manglet bekreftelse på at deltakeren faktisk hadde deltatt på turen, jf.
forskriftens § 29. Denne ble imidlertid sendt inn i ettertid og aktiviteten
kan dermed godkjennes.
Aktiviteten godkjennes
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6.2 AFS

AFS Norge Internasjonal Utveksling
Saksnummer: 12/56371

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 10
Antall A-deltakere: 11
Poeng totalt: 23
Poeng A: 11

Antall B-deltakere: 4
Poeng B: 12

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 10
Poeng totalt: 23

Antall B-deltakere: 4
Poeng B: 12

Antall A-deltakere: 11
Poeng A: 11

Aktivitet nr. 2 "EFIL ODC”
-

Innstilling:

Aktiviteten godkjennes

-

Innstilling:

"EFIL/AFS”

Portugal

20. – 25. juli

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

Aktivitet nr. 9
-

31.1 – 5.2

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

Aktivitet nr. 6

Innstilling:

Tyskland

"Executive Development Seminar” Kina

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 BURG Barne- og ungdomsrevmatikergruppen
Saksnummer: 12/56362

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 4
Antall A-deltakere: 5
Poeng totalt: 5
Poeng A: 5

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 3
Poeng totalt: 4

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 4
Poeng A: 4

Aktivitet nr. 1 "EULAR”
-

Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

"Samling for brukerorg i Europa”

Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 3 "PARE”
-

20. – 28. juni

Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av manglende navn og adresse, og
bekreftelse på at deltakeren hadde deltatt på aktiviteten, jf. forskriftens § 29.
BURG beregningsgrunnlag nedjusteres med 1 A-deltaker.

Aktivitet nr. 4
-

Estland

det manglet navn og adresser på deltakeren fra organisasjonen, jf.
forskriftens § 29 første ledd bokstav b).
det manglet bekreftelse fra en tredjepart på at deltakeren faktisk deltok på
aktiviteten, jf. forskriftens § 29 første ledd bokstav c).

-

Innstilling:

Hvite-Russland 21. – 24. okt.

det manglet navn og adresser på deltakeren fra organisasjonen, jf.
forskriftens § 29 første ledd bokstav b). Dette ble sendt inn i ettertid.
det manglet bekreftelse fra en tredjepart på at deltakeren faktisk deltok på
aktiviteten, jf. forskriftens § 29 første ledd bokstav c). Dette ble sendt inn i
ettertid.

-

Innstilling:

25. – 29. mai

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

-

Innstilling:

England

"EULAR”

Hellas

24. – 27. nov.

det manglet navn og adresser på deltakeren fra organisasjonen, jf.
forskriftens § 29 første ledd bokstav b). Dette ble sendt inn i ettertid.
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-

det manglet bekreftelse fra en tredjepart på at deltakeren faktisk deltok på
aktiviteten, jf. forskriftens § 29 første ledd bokstav c). Dette ble sendt inn i
ettertid.

Innstilling:

Aktiviteten godkjennes

6.3.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse og krav om tilbakebetaling

BURGs beregningsgrunnlag nedjusteres med 1 A-deltaker, tilsvarende 1 poeng. Tilskuddet
justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2013. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter
i medhold av forskriftens § 38 dersom liknende avvik blir avdekket i fremtiden.
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6.4 EU

Europeisk Ungdom
Saksnummer: 12/56369

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 6
Antall A-deltakere: 40
Poeng totalt: 40
Poeng A: 40

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 6
Poeng totalt: 40

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Aktivitet nr. 1
-

Innstilling:

28. – 30. oktober

"Studietur til Irland”

Irland

4. – 9. oktober

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

Aktivitet nr. 5

Innstilling:

Finland

Aktiviteten godkjennes

-

-

" JEF Congress”

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

Aktivitet nr. 4

Innstilling:

Antall A-deltakere: 40
Poeng A: 40

"(ex)change”

Ukraina

5. – 13. februar

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

Norges KFUK-KFUM Speidere

Saksnummer: 12/56058

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 11
Antall A-deltakere: 298
Poeng totalt: 307
Poeng A: 298

Antall B-deltakere: 3
Poeng B: 9

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 11
Poeng totalt: 306

Antall B-deltakere: 3
Poeng B: 9

Aktivitet nr. 2
-

Innstilling:

Sverige

27.7 – 7.8

Aktiviteten godkjennes

-

"KFUKs verdensrådsmøte”

Sveits

10. – 16. juli

organisasjonen manglet dokumentasjon på at én av deltakerne hadde
deltatt. Dokumentasjonen ble sendt inn i ettertid, og deltakeren kunne
dermed godkjennes.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 7
-

Innstilling:

" World Scout Jamboree”

det manglet dokumentasjon på at deltakerne hadde deltatt, jf. forskriftens
§ 29 c). Denne ble sendt inn i ettertid, og aktiviteten kunne dermed
godkjennes.

Aktivitet nr. 5

Innstilling:

Antall A-deltakere: 297
Poeng A: 297

”ESG Jamboree”

Tyskland

30.7 – 6.8

det manglet dokumentasjon på at én av deltakerne hadde deltatt, jf.
forskriftens § 29 c).
Aktiviteten godkjennes, men KFUK-M-S trekkes for én A-deltaker p.g.a. at
det manglet dokumentasjon på at deltakeren hadde deltatt på aktiviteten, jf.
forskriftens § 29 bokstav c).

Aktivitet nr. 11

"World Scout Conference ”

Brasil

10. – 14. januar

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

Aktiviteten godkjennes
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6.5.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Norges KFUK-KFUM Speideres beregningsgrunnlag nedjusteres med én A-deltaker. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2013. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i medhold av § 38 dersom liknende avvik avdekkes i fremtiden.

79

6.6 N KFUK-M

Norges KFUK-KFUM

Saksnummer: 12/56360

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 13
Antall A-deltakere: 512
Poeng totalt: 1 343
Poeng A: 512

Antall B-deltakere: 277
Poeng B: 831

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 7
Poeng totalt: 692

Antall B-deltakere: 60
Poeng B: 180

Aktivitet nr. 7
-

Innstilling:

"Climate justic/We have faith caravan”

Kenya 2. - 7. november

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

Aktivitet nr. 8-13

-

Antall A-deltakere: 512
Poeng A: 512

"Climate justic/We have faith caravan”

Div. land i det sørlige
Afrika 8.11-3.12

alle aktivitetene ble gjennomført på samme reise som aktivitet nr. 7 (se
over). Dette er i strid med forskriftens § 23 andre ledd hvor det heter at
«Deltakelse på flere aktiviteter under samme reise blir bare godkjent som
en aktivitet». N KFUK-M blir dermed trukket for 217 B-deltakere.

Innstilling:

Aktivitetene godkjennes ikke på grunn av at aktivitetene ble gjennomført på
samme reise, jf. forskriftens 23 andre ledd.

6.6.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Norges KFUK-KFUMs beregningsgrunnlag nedjusteres med 217 B-deltakere, tilsvarende 651
poeng. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2013. Justeringen vil antakelig
ikke ha noen betydning for utmålingen av organisasjonens tilskudd da de likevel har nok
poeng til å nå grensen på 20 % av tilskuddet til fordeling, jf. forskriftens § 23 fjerde ledd.
Fordelingsutvalget vil bemerke at dette burde vært fanget opp av utvalget i søknadsbehandlingen, men at det likevel er organisasjonenes ansvar å sette seg inn i regelverket og
sørge for at aktivitetene som tas med i søknaden tilfredsstiller kravene i regelverket. Utvalget
vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i medhold av forskriftens § 38 dersom liknende avvik
skulle avdekkes i fremtiden.
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6.7 SABU Syvendedags Adventistsamfunnets barne- og ungdomsforbund
Saksnummer: 12/56056

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 8
Poeng totalt: 8
Poeng A: 8

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 1
Poeng totalt: 8

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 8
Poeng A: 8

Aktivitet nr. 1 "Uplift”
-

Innstilling:

Danmark

16. – 21. august

all dokumentasjon manglet ved kontrolltidspunktet, men ble sendt inn i
ettertid. Dokumentasjonen viste at aktiviteten kunne godkjennes i henhold
til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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6.8 USF

Ungdommens Sjakkforbund
Saksnummer: 12/56368

Registreringstidspunkt: 31.12.11

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 3
Antall A-deltakere: 8
Poeng totalt: 62
Poeng A: 8

Antall B-deltakere: 18
Poeng B: 54

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 3
Poeng totalt: 62

Antall B-deltakere: 18
Poeng B: 54

Aktivitet nr. 1
-

Innstilling:

10. – 21. sept.

"VM for juniorer”

India

1. – 16. august

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

Aktivitet nr. 3

Innstilling:

Bulgaria

Aktiviteten godkjennes

-

-

"EM for ungdom”

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

Aktivitet nr. 2

Innstilling:

Antall A-deltakere: 8
Poeng A: 8

"VM for ungdom”

Brasil

17. – 27. nov.

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