FORDELINGSUTVALGET
POSTBOKS 2233
3103 Oslo
TLF: 46 61 50 00

Fordelingsutvalgets rapport om kontroll av grunnlag for
nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd 2014

- Vedtatt av Fordelingsutvalget 1. desember 2014 –

1

Innholdsfortegnelse:
1 INNLEDNING ................................................................................................................................................... 5
1.1 FORDELINGSUTVALGETS INSTRUKS ................................................................................................................ 5
1.2 INNSKJERPING AV DOKUMENTASJONSKRAV VED SØKNADSTIDSPUNKTET ....................................................... 7
2 RESULTAT AV KONTROLLEN .................................................................................................................... 8
2.1 ORGANISASJONER I KONTROLL ...................................................................................................................... 9
2.2 UTVIDET KONTROLL ...................................................................................................................................... 9
2.3 MEDLEMSTALL ............................................................................................................................................ 10
2.4 LAG OG UTBREDELSE ................................................................................................................................... 11
2.5 SENTRALE KURS .......................................................................................................................................... 11
2.6 SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING ............................................................................................................ 12
2.7 INTERNASJONAL GRUNNSTØTTE................................................................................................................... 12
2.8 SAMLET OPPSTILLING ................................................................................................................................... 12
3 REAKSJONER FRA FUV - TILBAKEBETALINGSKRAV OG PRESISERINGER ............................. 14
3.1 JUSTERINGER OG MOTREGNINGER................................................................................................................ 14
3.2 TILBAKEBETALING ....................................................................................................................................... 14
4 FORUTGÅENDE KONTROLL .................................................................................................................... 15
5 KONTROLL AV NASJONALT DRIFTSTILSKUDD ................................................................................ 16
5.1 AK AKTIVITETSKLUBBEN......................................................................................................................... 16
5 .1 .1
Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 16
5.2 CISV CISV NORGE INTERNASJONALE BARNELEIRE ................................................................................ 18
5 .2 .1
Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 18
5 .2 .2
Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 20
5 .2 .3
Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 20
5 .2 .4
Justering av tilskuddet .................................................................................................................. 21
5.3 CM
CHANGEMAKER ............................................................................................................................. 22
5 .3 .1
Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 22
5 .3 .2
Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 23
5 .3 .3
Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 23
5 .3 .4
Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 27
5 .3 .5
Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 27
5 . 4 E DS
NORSK FORENING FOR EHLERS DANLOS SYNDROM ....................................................................... 28
5 .4 .1
Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 28
5 .4 .2
Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 30
5 .4 .3
Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 30
5 .4 .5
Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 31
5.5 FABU
FRELSESARMEENS BARN OG UNGE ............................................................................................. 32
5 .5 .1
Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 32
5 .5 .2
Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 34
5 .5 .3
Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 34
5 .5 .4
Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 34
5.6 FRIBU
FRIKIRKENS BARN OG UNGE ....................................................................................................... 35
5 .6 .1
Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 35
5 .6 .2
Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 37
5 .6 .3
Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 37
5 .6 .4
Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 39
5 .6 .5
Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 39
5.7 HFBU
HÅNDVERKSSTEDET FOR BARN OG UNGE ................................................................................... 40
5 .7 .1
Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 40
5 .7 .2
Dokumentasjon av medlemstall .................................................................................................... 41
5 . 8 J UB A
JUNIOR- OG BARNEORGANISASJONEN JUBA ............................................................................... 42
5 .8 .1
Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 42
5 .8 .2
Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 44
5 .8 .3
Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 45

2

5 . 9 J UV
JUVENTE ........................................................................................................................................ 46
5 .9 .1
Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 46
5 .9 .2
Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 48
5 .9 .3
Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 48
5 .9 .4
Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 49
5 .9 .5
Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 49
5.10 KRIK
KRISTEN IDRETTSKONTAKT ....................................................................................................... 50
5.10.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 50
5.10.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 51
5.10.3 Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 52
5.10.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 53
5.10.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 53
5.11 NAAF NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND .................................................................................... 54
5.11.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 54
5.11.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 55
5.12 NJFF
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ........................................................................................ 56
5.12.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 56
5.12.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 57
5.12.3 Justering av tilskuddets størrelse .................................................................................................. 58
5 . 1 3 NM F
NORGES MUSIKKORPS FORBUND ............................................................................................... 59
5.13.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 59
5.13.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 60
5.13.3 Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 60
5.13.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 60
5.13.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 60
5.14 NRX
NORGES RØDE KORS ................................................................................................................. 61
5.14.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 61
5.14.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 62
5.14.3 Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 63
5.14.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 64
5.15 NSF NORGES SPEIDERFORBUND ............................................................................................................ 65
5.15.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 65
5.15.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 67
5.15.3 Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 67
5.15.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 68
5.15.5 Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 68
5.16 NTF NORSK TOURETTE FORENING ........................................................................................................ 69
5.16.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 69
5.16.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 70
5.16.3 Dokumentasjon på sentrale kurs................................................................................................... 70
5.16.4 Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 71
5.17 NYG
NY GENERASJON ....................................................................................................................... 72
5.17.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 72
5.17.2 Dokumentasjon av medlemstall .................................................................................................... 73
5.18 SKU
SKEIV UNGDOM ......................................................................................................................... 74
5.18.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 74
5.18.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 75
5.18.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 75
5 . 1 9 UG
UNGDOMSGRUPPEN I KREFTFORENINGEN....................................................................................... 76
5.19.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 76
5.19.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 76
5.19.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 77
5.19.4 Vedr. justering av tilskuddets størrelse ......................................................................................... 77
5.20 UNOF DE UNGES ORKESTERFORBUND................................................................................................. 78
5.20.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 78
5.20.2 Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 78
5.20.3 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 79
5.20.4 Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 79
5.21 YEKÊTÎ LAWAN .................................................................................................................................... 80

3

5 .2 1 .1
5 .2 1 .2
5 .2 1 .3

Dokumentasjon på lag og utbredelse............................................................................................ 80
Dokumentasjon på medlemstall .................................................................................................... 81
Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer ............................................................................... 82

6 KONTROLL AV INTERNASJONALT DRIFTSTILSKUDD .................................................................... 83
6.1 CISV CISV NORGE INTERNASJONALE BARNELEIRE ............................................................................... 83
6.2 KRIK KRISTEN IDRETTSKONTAKT ........................................................................................................... 84
6 . 3 N4 F
HYPERION – NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER ......................................... 85
6 . 4 N4 H
4H NORGE ..................................................................................................................................... 86
6 . 5 NB U F
NORSKE BAPTISTERS BARNE- OG UNGDOMSFORBUND .............................................................. 87
6.6 NF NORSK FOLKEHJELP ........................................................................................................................... 88
6 . 7 NT F
NORSK TOURETTE FORENING ........................................................................................................ 89
6 . 8 UI K
UNG I KOR...................................................................................................................................... 90
6 . 9 UN O F
DE UNGES ORKESTERFORBUND .................................................................................................. 91
6.8.1 Vedr. justering av tilskuddets størrelse ................................................................................................ 92

4

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, jfr. 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, jfr. 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, jfr.
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.
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Fordelingsutvalget bør etter at kontrollen er avsluttet vurdere resultatet i sammenheng
med utvalgets plikt til å veilede og informere organisasjonene om
tilskuddsordningene.»
I instruksens punkt 3.1, Grunntilskudd til nasjonalt arbeid, heter det:
 «På søknadstidspunktet og under den saksbehandlingen som følger legges det vekt
på å kontrollere om søknaden oppfyller forskriftens § 30 samt om revisorattesten er
i tråd med skjema og veiledning, godkjent av departementet, jfr. 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 (jfr.
Forskriftens § 4 siste ledd). Dette må innebære at utvalget bare kan få det sentrale
medlemsregisteret utlevert når organisasjonen ikke motsetter seg dette, men at
utvalget ellers må få innsyn på stedet, dvs. i organisasjonens sekretariat.
Forskriftens § 4 siste ledd begrenser også myndighetenes mulighet til å foreta
stikkprøvekontroll ved å kontakte enkeltpersoner da heller ikke deler av det
sentrale medlemsregisteret kan bringes ut av organisasjonens lokaler med mindre
det skjer med organisasjonens vilje.
 Konkret kan da kontrollen skje ved at organisasjonen kan låne ut det materialet
som revisor har hatt til rådighet, eller at utvalget kan få innsyn i dette materialet i
organisasjonens sekretariat. Dersom utvalget ønsker å foreta stikkprøvekontroll av
medlemmene, kan utvalget enten ringe eller tilskrive medlemmene. Dersom
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organisasjonen motsetter seg dette skal utvalget enten ringe eller tilskrive
medlemmene fra organisasjonens sekretariat. Resultatet av stikkprøvene må
anonymiseres. Dersom utvalget foretar stikkprøvene skal arbeidsdokumentasjon
med opplysninger fra det sentrale medlemsregisteret makuleres. Organisasjonen
skal ikke ha tilgang til arbeidsdokumentasjon med opplysninger fra det sentrale
medlemsregisteret.»
I Instruks for Fordelingsutvalget, punkt 3.2 Grunntilskudd til internasjonalt arbeid, heter det:
 «På søknadstidspunktet og under den saksbehandlingen som følger legges det vekt
på å kontrollere om søknaden oppfyller forskriftens § 30, jfr. § 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 de rettigheter som gis gjennom
Forvaltningsloven, herunder mulighet for å klage på enkeltvedtak.
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2 Resultat av kontrollen
Dette er Fordelingsutvalgets rapport etter kontroll av 26 organisasjoner og deres grunnlag for
å motta nasjonalt og/eller internasjonalt driftstilskudd for tilskuddsåret 2014. Kontrollen
bygger på en gjennomgang av dokumentasjon oppbevart hos de forskjellige organisasjonene
og møter med organisasjonenes ledelse. Etter at representanter for utvalget var på besøk hos
organisasjonene og gjennomførte kontrollen, og utvalget så vurderte funnene, ble det fattet
vedtak i sakene, 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 vedtak, jfr. forskriftens § 36 og Forvaltningslovens kap. VI, § 28. Klageinstans er
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
De fire siste årene er det avdekket 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
svakheter i rutinene hos flere organisasjoner, og blant disse er det også i tidligere kontroller
funnet feil og mangler. For de fleste organisasjonene er det snakk om mindre feil og avvik
som oftest skyldes dårlig kvalitetssikring av innhentet dokumentasjon. Utvalget ser at det
forekommer at organisasjonene ikke i tilstrekkelig grad sjekker at for eksempel årsrapporter
og kursdokumentasjon inneholder all nødvendig informasjon i henhold til kravene i
forskriften.
Utvalget har tidligere pekt på flere forklaringer for hvorfor det finnes avvik i
grunnlagsdokumentasjonen, og mener at den store utskiftingen av ansatte med ansvar for
søknadene til utvalget er den største risikofaktoren i organisasjonene. Utskiftingen trenger i
seg selv ikke å være et problem, men blir det når det samtidig er manglende overføring av
kompetanse og lite skriftlige rutiner. Samtidig er organisasjonenes fokus først og fremst rettet
mot sin aktivitet og medlemsservice, og i mindre grad mot innhenting og kvalitetssikring av
dokumentasjon for søknader.
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 i så måte. Organisasjonene blir kontrollert med samme intervall som i de
tidligere årene, kanskje også hyppigere. Imidlertid har det vært mindre fokus på ordningen
siden det ikke har vært noen forskriftsendringer.
FUV har igangsatt noen tiltak for å forsøke å dempe risikoen for avvik. De viktigste tiltakene
er:
1) å følge opp over flere år de organisasjonene hvor det avdekkes avvik,
2) å oppfordre organisasjonene til å delta på opplæringsseminaret ofte, og i hvert fall sende
nyansatte det siste året,
3) å oppfordre organisasjonene til å lage seg rutiner for kompetanseoverføring (dette er et fast
tema i utvalgets kontrollmøter med organisasjonene), og
4) å fokusere på at organisasjonene må ha kvalitetskontroll av grunnlagsdokumentasjonen i
møter med og veiledning til organisasjonene.
Utvalget håper å kunne se effekten av tiltakene i løpet av de neste årene.
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Utvalget har vurdert om organisasjonene i ordningen bør kontrolleres oftere, men kan ikke se
at det er praktisk mulig, med rundt 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 tillitsvalgte 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 veldig stor arbeidsmengde for tilskuddsforvalter. Det vil heller ikke være
mulig å sette bort kontrollen til revisorer eller konsulentselskaper da disse er kostbare å
bruke, og tilskuddsforvalter må bruke mye tid på å lage kravspesifikasjoner mm. Denne
tilskuddsordningen 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. Utvalget vil imidlertid vurdere en økning i antallet
kontroller dersom det ikke blir en bedring.
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.
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 Organisasjoner i kontroll
Utvalget valgte ut 21 organisasjoner til den nasjonale kontrollen, og 9 til den internasjonale.
Fire av organisasjonene ble trukket ut til både den nasjonale og internasjonale kontrollen. I
realiteten omhandler derfor denne rapporten kontroll av 26 organisasjoner.
Hovedårsakene til at akkurat disse organisasjonene ble trukket ut til kontroll, var (antallet
organisasjoner i parentes):
 hadde ikke blitt kontrollert de siste fire årene (22)
 bruker elektroniske søknadsskjemaer (1)
 tilbakemeldinger fra revisor om grunnlagsdokumentasjonen (1)
 høyt medlemstall sammenliknet med målgruppen (2)

2.2 Utvidet kontroll
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
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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.
Det ble gjennomført utvidet kontroll hos organisasjonene Aktivitetsklubben (AK), CISV
Norge (CISV), Frelsesarmeens barn og unge (FABU), Frikirkens barn og unge (FRIBU) og
Yekêtî Lawan (YL). Kontrollen rettet seg mot både medlemmer og lokallagsledere.
Den utvidede kontrollen av AK og YL ble gjennomført fordi utvalget trekker ut to
organisasjoner til tilfeldig utvidet kontroll hvert år.
Den utvidede kontrollen av CISV ble gjennomført fordi organisasjonen kun hadde skannede
årsrapporter i grunnlagsåret 2013.
Den utvidede kontrollen av FABU ble gjennomført på grunn av at organisasjonen kun har
elektroniske årsrapporter.
Den utvidede kontrollen av FRIBU ble gjennomført på grunn av avvik funnet i den ordinære
kontrollen.
Funnene er omtalt i kapitlene 5.1, 5.2, 5.5, 5.6 og 5.21. Det ble ikke funnet avvik som ga
grunn til å foreta ytterligere kontroll.

2.3 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.
Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 Manglende
kobling
mellom
opplysninger
i
medlemsregister
kontingentinnbetalinger
 Vanskelig å skille mellom tellende og ikke-tellende medlemmer
 Mangelfulle medlemslister (fødselsår, adresse, størrelse på innbetalt kontingent)

og
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Medlemsliste telt to ganger
Manglende signering av medlemslister
Innmeldingsblanketter i stedet for medlemsliste
Ingen dokumentasjon for lokal innkreving i det hele tatt
Feil i konvertering av medlemslister fra medlemsregisteret til Excel-fil
Tatt med støttemedlemmer, gratismedlemmer og ikke-betalende medlemmer som
tellende

Flere av disse avvikene ble også funnet i kontrollen for tilskuddsåret 2013.
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 gjør utvalgets sekretariat nå alle organisasjonene med ocr-innbetalinger oppmerksom
på.

2.4 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:
 Manglende opplysninger om styret i lokallag
 Årsrapportmalen manglet felt for dato for valg av styret og styrets funksjonsperiode
 Manglende underskrift på årsrapporter
 Årsrapport sendt inn to ganger
 Usikkert hvem som har signert elektronisk innsendte rapporter
 Lokallag som hadde sendt inn organisasjonens årsrapport i stedet for årsrapportskjema
regnet som tellende selv om det ikke fremkom opplysninger om kommunetilhørighet,
fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets fungeringsperiode eller adresser på
styrets medlemmer
 Manglende adresser til styrets medlemmer i årsrapporten
 Manglende opplysninger om dato for valg av styre i årsrapporten
 Manglende opplysninger om styrets funksjonsperiode i årsrapporten
 Årsrapport kun signert av ett styremedlem
 Manglende felt for styrets funksjonsperiode på årsrapporten
 Feil dato for valg av styre og styrets fungeringsperiode fylt inn i årsrapporten
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.

2.5 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.
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Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 Manglende eller mangelfullt program for kurs
 Manglende deltakerliste
 Deltakerliste manglet adresser, fødselsår og/eller lokallagstilknytning
 Manglende underskrift av kursleder på deltakerlisten
 Oppgitt for mange tellende medlemmer på kurs sammenlignet med antall tellende
medlemmer som var oppført på deltakerlisten
 Talt med kursdager som ikke hadde i gjennomsnitt minst 4 timer med pedagogisk
innhold
 Talt med deltakere som hadde vært til stede mindre enn 75 % av kurstiden
2013
 Talt med deltakere som ikke var tellende, enten på grunn av for høy alder, eller
manglende fødselsår eller adresse på deltakerlisten

2.6 Sentralstyrets sammensetning
Ved kontroll av sentralstyrets sammensetning fokuserer utvalget på en oversikt fra
organisasjonen over styremedlemmenes navn, kjønn, alder og innvelgingstidspunkt, jfr.
forskriftens § 28. Utvalget ber også om årsmøteprotokoll som skal verifisere opplysningene i
oversikten.
Avviket som ble funnet i årets kontroll var:
 En organisasjon hadde oppgitt feil styresammensetning i søknaden og oppfylte derfor
likevel ikke kravet om kjønnsbalanse i styret.

2.7 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

2.8 Samlet oppstilling
Sammenligner man kontrollene for årene 2012 - 2014 (se oppstillingen under) er
hovedkonklusjonen at andelen negative funn fortsatt er for høy. Det er flere avvik i
beregningsgrunnlaget, og også flere organisasjoner hvor det avdekkes mangler og feil. I 2014
har det blitt avdekket store avvik hos én av de større organisasjonene. Dette er med på å dra
opp andelen avvik. Utover dette har det generelt blitt avdekket mindre feil og mangler hos
mange organisasjoner. De fleste har klart å rette opp feilene etter kontrollen, men det viser at
det er utfordringer med kvalitetssikring i organisasjonene.
Utvalget synes at andelen feil og avvik er for stor sammenliknet med den innsatsen som
gjøres for å veilede og kontrollere organisasjonene. Utvalget gir mye veiledning i form av for
eksempel brukerveiledning (med huskeliste gjennom året, sjekklister og eksempelsamlinger),
spørsmål og svar-side på internett, årlige opplæringsseminarer, og mange bilaterale møter
som organisasjonene burde benytte seg av til å holde seg oppdatert på kravene i forskriften.

12

Samtidig mener utvalget at det må forventes å finne noe avvik siden brorparten av
organisasjonene er barne- og ungdomsorganisasjoner, som både drives av unge, har stor
utskifting av ansatte og har mer fokus på aktivitet enn byråkrati. Likevel mener utvalget at
andelen feil og avvik må ned, og at mye av ansvaret for dette må ligge på organisasjonene.
Utvalget tror at organisasjonene kan forbedre sine rutiner for innhenting, kvalitetssikring og
oppbevaring av grunnlagsdokumentasjonen, og at det fortsatt kan gjøres en bedre jobb med å
lage skriftlige rutiner.
Utvalget vil peke på at organisasjonene møter utvalget med stor vilje til å finne frem
nødvendig dokumentasjon ved kontroll, og organisasjonene legger ned mye arbeid for å rette
feil og mangler dersom det avdekkes. Utvalget har et positivt inntrykk av organisasjonene, og
det er svært sjelden at organisasjonene gir et negativt inntrykk.
Nedenfor finnes en samlet oppstilling av funnene i årets kontroll. Tallene sier noe om avvik
med tanke på 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.
2012

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

Ikke
godkjente/
nedjustert
109
0,1 %
13
0,5 %
1
0,5 %
686
3,6 %
7
14,6 %
53
17,2 %

2013

Ant. i
søknadene
98 343
2 707
183
18 819
48
309

Ikke
godkjente/
nedjustert
322
0,4 %
32
1,8 %
1
1,6 %
301
4,9 %
6
11,3 %
652
34,3 %

Ant. i
søknadene
75 019
1 763
61
6 193
53
1 899

2014 må justeres etter
klagesak
Ikke
Ant. i
godkjente/ søknadene
nedjustert
4 860
116 519
4,2 %
75
2 946
2,5 %
12
280
4,3 %
1 099
38 849
2,8 %
0
106
265
17,4 %

1 519
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3 Reaksjoner fra FUV - tilbakebetalingskrav og presiseringer
3.1 Justeringer og motregninger
For tilskuddsåret 2014 ble det gjennomført negativ justering av beregningsgrunnlaget hos 13
organisasjoner med nasjonal grunnstøtte og 1 med internasjonal grunnstøtte. Dette er en
organisasjon mer enn i 2013. 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
foretatt justeringer av de fleste av organisasjonenes beregningsgrunnlag før 3. fordeling ble
gjort.
Imidlertid ble klagesaken til Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) avgjort av
departementet etter at 3. fordeling var gjort, og skyldig beløp blir dermed enten motregnet
organisasjonens tilskudd i 2015, eller krevd tilbakebetal dersom dette ikke lar seg gjør.
En organisasjon måtte tilbakebetale tilskudd fra tidligere år, og denne summen ble motregnet
organisasjonens tilskudd for 2014.

3.2 Tilbakebetaling
Ingen organisasjoner måtte tilbakebetale tilskudd i 2014, men EDS må kanskje tilbakebetale
skyldig beløp i 2015 dersom det ikke lar seg gjøre å motregne mot tilskudd i 2015 (se 3.1).
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4 Forutgående kontroll
I forbindelse med behandling av søknadene, gjennomførte utvalget en forutgående kontroll av
ti av organisasjonene i ordningen.
Organisasjonene som ble kontrollert var:
 ADHD Norge (ADHD)
 Foreningen for Fragilt X-syndrom (FRAX)
 HEKTA - trosopplæring for ungdom (HEKTA)
 Høyres Studenterforbund (HSF)
 KIA UNG (KIA UNG)
 Norwegian Azerbaijani Youth Organization (NAYO)
 Norges Korforbund (NK)
 Norsk Proteinintoleranse Forening (NPIF)
 Senter for flerkulturell ungdom (SFFU)
 Youth for understanding (YFU)
I 2013 ble seks organisasjoner tatt ut i forutgående kontroll. Årsaken til oppgangen i 2014
skyldes hovedsakelig at det er flere nye søkere.
Fordelingsutvalgets sekretariat gjennomførte stedlig kontroll hos ni av organisasjonene, mens
en organisasjon kom til utvalgets sekretariats 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 AK

Aktivitetsklubben

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/65999

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 17 342
Bonuspoeng: 19 076,2
Totalt poeng: 36 418,2
Ant. medl. totalt: 4 823
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 3 898
Tellende lokallag: 33
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: 17 342
Bonuspoeng: 19 076,2
Totalt poeng: 36 418,2
Ant. medl. totalt: 4 823
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 3 898
Tellende lokallag: 33
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

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemstall

AK ble trukket ut til utvidet kontroll av medlemmene. Det ble sendt brev til 100 tellende
medlemmer mellom 15 og 25 år. Under følger resultatene av kontrollen:
Antall sendte brev:
Antall svar per 22/4-2014:
Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

100
52 (52 %)
18 (18 %)
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Har du noen gang vært medlem av Aktivitetsklubben?
Var du medlem av Aktivitetsklubben i 2012?
Betalte du eller dine foreldre kontingent for deg til
Aktivitetsklubben for 2012?
Var kontingenten du eller dine foreldre betalte til
Aktivitetsklubben for 2012 på kr. 50,- eller mer?
Var du under 26 år i 2012?

Ja
52
50
50

Nei
0
2
1

Vet ikke
0
0
1

51

1

0

50

2

0

Svarprosenten i denne undersøkelsen er lav, også når en ser bort fra de brevene som kom i
retur. Utvalget ba om at brevene ble sendt i retur innen 14 dager, og det kan være at ordlyden
gjorde at respondentene trodde de ikke kunne sende inn skjemaet etter 14 dager. Utvalget har
fått noen tilbakemeldinger som kan tyde på det. Samtidig er det sendt flere brev også etter de
14 dagene.
Alle personene i undersøkelsen svarte at de hadde vært medlem av AK en eller annen gang.
47 av personene (96 %) svarte at de hadde vært medlem av AK i 2012. To personer svarte at
de ikke hadde vært medlem i 2012. Den ene av disse svarte imidlertid at det var blitt betalt
kontingent i 2012, og det er da sannsynlig at personen var medlem i 2012, men kanskje ikke
var et aktivt medlem dette året. Den andre personen svarte også nei på spørsmålene om han
hadde betalt kontingent i 2012, og om kontingenten var på minst kr. 50,-. Utvalget forsøkte å
kontakte personen for å dobbeltsjekke dette, men fikk ikke kontakt. Imidlertid kunne
organisasjonen fremvise dokumentasjon for at kontingenten var innbetalt, og utvalget anser
det derfor som sannsynlig at medlemmet faktisk var medlem i dette året.
En person svarte «Vet ikke» på spørsmålet om hun eller hennes foreldre betalte kontingent for
henne til Aktivitetsklubben for 2012.
To personer svarte at de ikke var under 26 år i 2012, men en etterkontroll viste at begge
personene var født etter 1986, og dermed var under 26 år i 2012.
Utvalget mener kontrollen sannsynliggjør at organisasjonens oppgitte beregningsgrunnlag er
korrekt.
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5.2 CISV

CISV Norge Internasjonale barneleire

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/65891

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 13 752
Bonuspoeng: 11 001,6
Totalt poeng: 24 753,6
Ant. medl. totalt: 2 392
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 10

Tellende medl. under 26: 1 368
Tellende lokallag: 22
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 954

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

Nei
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 13 528
Bonuspoeng: 10 822,4
Totalt poeng: 24 350,4
Ant. medl. totalt: 2 392
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 1 368
Tellende lokallag: 22
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 926

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

5.2.1
Østfold fylke
CISV Østfold

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse
-

årsrapporten manglet opplysninger om styrets
funksjonsperiode. Det fantes imidlertid ytterligere
dokumentasjon som viste denne, og etter fast praksis
godkjennes derfor lokallaget.

Til sammen for Østfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
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Hedmark fylke:
CISV Hedmark

-

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

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

-

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

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

-

CISV Bergen

-

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: 7 lokallag godkjennes (2 sjekket av 7 rapporterte lokallag)
Troms fylke
CISV Troms

-

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

Til sammen for Troms: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
CISV ble tatt ut i utvidet kontroll av årsrapportene. Det ble sendt brev til de 22 tellende
lokallagene. Under følger resultatene av kontrollen:
Antall sendte brev:
Antall svar per 12/4-2014:
Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

22
18 (82 %)
1 (4,5 %)

Har du noen gang vært medlem av CISV?
Var du medlem av CISV i 2012?
Var du leder av <lokallaget> 2012?
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
18
18
18
16

Nei
0
0
0
2

Vet ikke
0
0
0
0

18

0

0
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Svarprosenten i denne undersøkelsen er høy. Det er også en trygghet at kun ett av brevene
som ble sendt ut kom i retur.
Alle respondentene i undersøkelsen svarte at de hadde vært medlem av CISV i 2012 og at de
hadde vært leder for det respektive lokallaget i 2012.
2 av respondentene (11 %) svarte at de ikke hadde fylt ut den vedlagte årsrapporten. Den ene
svarte at «CISV fylte ut, sendte pr. mail. Jeg skrev ut, sendte i underskrevet form.» For den
andre personen som svarte nei, viste det seg at årsrapporten var underskrevet av to av
styremedlemmene, noe som er i tråd med forskriftens § 26. Undersøkelsen hadde dermed blitt
sendt til feil person.
Det er utvalgets inntrykk at CISVs oppgitte antall tellende lokallag er korrekt.

5.2.2

Dokumentasjon på medlemstall

CISV har kun sentral kontingentinnkreving. Innbetalingene kommer først og fremst inn via
ocr- og sms. Organisasjonen benytter seg av Hypersys. Utvalget tok et lite antall stikkprøver,
og fant ingen avvik.

5.2.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 4

” SUDT (Nasjonal delegattrening)”

Slora 16. – 18. mars

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

Godkjennes

Kurs nr. 7

” Høstmøtet”

Sørmarka

26. – 28. 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.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 9

” Tomorrow's Take kurs 1”

Oslo

3. – 5. februar

- program for kurset manglet, jfr. forskriftens § 26. Det er dermed ikke mulig å
se om kurset hadde nok timer med pedagogisk innhold, jfr. forskriftens § 11.
Kursene kan derfor ikke godkjennes.
Innstilling:

Kurset godkjennes ikke på grunn av manglende program for kurset, jfr.
forskriftens § 26. CISV trekkes for ett kurs og 14 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.
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Kurs nr. 10

” Tomorrow's Take kurs 2”

Oslo

3. – 5. februar

- program for kurset manglet, jfr. forskriftens § 26. Det er dermed ikke mulig å
se om kurset hadde nok timer med pedagogisk innhold, jfr. forskriftens § 11.
Kursene kan derfor ikke godkjennes.
Innstilling:

Kurset godkjennes ikke på grunn av manglende program for kurset, jfr.
forskriftens § 26. CISV trekkes for ett kurs og 14 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.

5.2.4

Justering av tilskuddet

CISVs beregningsgrunnlag reduseres med 28 deltakerdager, tilsvarende 112 grunnpoeng.
Organisasjonens tilskudd blir justert ved andre fordeling 2014. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.3 CM

Changemaker

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/65895

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 12 570
Bonuspoeng: 7 542
Totalt poeng: 20 112
Ant. medl. totalt: 1 398
Fylker med tellende lokallag: 10
Ant. sentrale kurs: 10

Tellende medl. under 26: 1 117
Tellende lokallag: 14
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 1175

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

nei
nei
ja
nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 12 173
Bonuspoeng: 7 303,8
Totalt poeng: 19 476,8
Ant. medl. totalt: 1 398
Fylker med tellende lokallag: 8
Ant. sentrale kurs: 8

Tellende medl. under 26: 1 117
Tellende lokallag: 12
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 998

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

5.3.1

nei
nei
ja
nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Østfold fylke:
Sarpsborg

-

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

Til sammen for Østfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Oslo fylke:
St. Hanshaugen

-

Oslo Ung

-

på kontrolltidspunktet manglet det opplysninger om
styret i laget i årsrapporten. Dette ble sendt inn i ettertid,
og viste at lokallaget kan godkjennes i medhold av
forskriftens § 10.
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: 2 lokallag godkjennes (2 sjekket av 3 rapporterte lokallag)
Vest-Agder fylke:
Kristiansand

-

årsrapporten manglet opplysninger om styret i laget, og
kan dermed ikke godkjennes i medhold av forskriftens
§ 10.

Til sammen for Vest-Agder: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag). CM
blir trukket for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
Møre og Romsdal fylke:
Molde

-

årsrapporten manglet opplysninger om styret i laget, og
kan dermed ikke godkjennes i medhold av forskriftens
§ 10.

Til sammen for MOR: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag). CM blir
trukket for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
Nordland fylke:
Bodø

-

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

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

-

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

Til sammen for Troms: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Til sammen reduseres CMs beregningsgrunnlag med to tellende lokallag og to fylker.

5.3.2

Dokumentasjon på medlemstall

CM har sentral kontingentinnkreving, og kontingenten kommer inn både via sms og ocr. Det
ble tatt ut et lite utvalg, og ikke funnet noen avvik.

5.3.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Oppstartshelg sentralstyret”

Eina

12. – 13. januar

- deltakerlisten manglet adresser på deltakerne på kontrolltidspunktet, og var
heller ikke underskrevet av kursleder. Undertegnet deltakerliste, med adresser,
ble imidlertid sendt inn i ettertid. På denne listen og i søknaden har
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organisasjonen opplyst om at de hadde 12 tellende medlemmer, jfr. forskriften
§ 16 andre ledd bokstav c). Imidlertid manglet det adresse på ett av disse
medlemmene, og dette medlemmet blir dermed ikke godkjent i medhold av
forskriften § 27 bokstav c), hvor det heter at det skal være deltakerlister med
blant annet navn og adresser på alle deltakerne. Kurset ble avholdt over to
dager, og CM trekkes derfor for 2 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men CM trekkes for 2 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget på grunn av manglende adresse på en av de tellende
medlemmene, jfr. forskriften § 27 bokstav c).

Kurs nr. 2

”Oppstartshelg utvalg”

Eina

14. – 15. januar

- deltakerlisten manglet adresser på deltakerne på kontrolltidspunktet, og var
heller ikke underskrevet av kursleder. Undertegnet deltakerliste, med adresser,
ble imidlertid sendt inn i ettertid. På denne listen og i søknaden har
organisasjonen opplyst om at de hadde 39 tellende medlemmer, jfr. forskriften
§ 16 andre ledd bokstav c). Imidlertid inneholdt listen kun 38 tellende
medlemmer og av disse manglet det adresser til tre av disse medlemmene
igjen. CM får dermed ikke godkjent fire deltakere i medhold av forskriften
§§ 27 bokstav c) og 16 andre ledd bokstav c). Kurset ble avholdt over 2 dager,
og CM trekkes derfor for 8 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men CM trekkes for 8 deltakerdager på grunn av at det
manglet ett tellende medlem på deltakerlisten, jfr. forskriften § 16 andre ledd
bokstav c), og at det manglet adresse på tre av de tellende medlemmene, jfr.
forskriften § 27 bokstav c).

Kurs nr. 3

”VinterSNU”

Lillehammer

10. – 12. februar

- deltakerlisten var ikke underskrevet av kursleder på kontrolltidspunktet.
Undertegnet deltakerliste ble sendt inn i ettertid. På den innsendte
deltakerlisten, og i søknaden, har organisasjonen oppført at kurset hadde 86
tellende medlemmer. På deltakerlisten manglet det adresse på 12 av disse, og
disse kan dermed ikke godkjennes, jfr. forskriften § 27 bokstav c). Kurset ble
avholdt over 3 dager, og CM trekkes derfor for 36 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget. Det var også 9 tellende medlemmer som hadde
mangelfulle adresser, men på grunn av en saksbehandlingsfeil av
Fordelingsutvalget, samt at adressene finnes i organisasjonens
medlemsregister, blir disse deltakerne godkjent.
Vedtak:

Kurset godkjennes, men CM trekkes for 36 deltakerdager på grunn av at det
manglet adresse på 12 av de tellende medlemmene, jfr. forskriften § 27
bokstav c).

Kurs nr. 4

”SommerSNU”

Kviteseid

24. – 29. juni

- deltakerlisten var ikke underskrevet av kursleder på kontrolltidspunktet.
Undertegnet deltakerliste ble imidlertid sendt inn i ettertid. På denne listen, og
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i søknaden, har organisasjonen opplyst om at de hadde 72 tellende
medlemmer. Imidlertid manglet det adresse på 4 av disse medlemmene. CM
får dermed ikke godkjent 4 deltakere i medhold av forskriften § 27 bokstav c).
Kurset ble avholdt over 6 dager, og CM trekkes derfor for 24 deltakerdager i
beregnings-grunnlaget. Det var også 29 tellende medlemmer som hadde
mangelfulle adresser, men på grunn av en saksbehandlingsfeil av
Fordelingsutvalget, samt at adressene finnes i organisasjonens
medlemsregister, blir disse deltakerne godkjent.
Vedtak:

Kurset godkjennes, men CM trekkes for 24 deltakerdager på grunn av at det
manglet adresse på 4 av de tellende medlemmene, jfr. forskriften § 27 bokstav
c).

Kurs nr. 5

”Oppstartshelg sentralstyret”

Nittedal

16. – 17. august

- deltakerlisten manglet adresser på deltakerne, og var ikke underskrevet av
kursleder. Kurset kan dermed ikke godkjennes i medhold av forskriftens § 27
c). Kurset hadde 36 deltakerdager.
- kurset hadde kun 8,5 timer med pedagogisk innhold. Dette er i strid med
forskriftens krav om minst 10 timer med pedagogisk innhold, jfr. forskriftens
§ 11.
Innstilling:

Kurset godkjennes ikke på grunn av manglende adresser på deltakerne og
underskrift av kursleder på deltakerlisten, jfr. forskriftens § 27 c), samt at
kurset ikke hadde nok timer med pedagogisk innhold, jfr. forskriftens § 11.
CM trekkes for ett kurs og 36 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

Kurs nr. 6

”Oppstartshelg utvalg”

Nittedal

18. – 19. august

- deltakerlisten manglet adresser på deltakerne på kontrolltidspunktet, og var
heller ikke underskrevet av kursleder. Undertegnet deltakerliste ble imidlertid
sendt inn i ettertid. På denne listen og i søknaden har organisasjonen opplyst
om at de hadde 40 tellende medlemmer. Imidlertid manglet det adresse på tre
av disse medlemmene, og CM får dermed ikke godkjent tre deltakere, jfr.
forskriften § 27 bokstav c). Kurset ble avholdt over 2 dager, og CM trekkes
derfor for 6 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men CM trekkes for 6 deltakerdager på grunn av at det
manglet adresse på tre av de tellende medlemmene, jfr. forskriften § 27
bokstav c).

Kurs nr. 7

”Ledertreningshelg”

Bakken

31.8 – 2.9

- deltakerlisten manglet adresser på deltakerne, og var ikke underskrevet av
kursleder. Kurset kan dermed ikke godkjennes i medhold av forskriftens § 27
c). Kurset hadde 39 deltakerdager.
- kurset hadde kun 7,5 timer med pedagogisk innhold. Dette er i strid med
forskriftens krav om minst 10 timer med pedagogisk innhold, jfr. forskriftens
§ 11.
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Innstilling:

Kurset godkjennes ikke på grunn av manglende adresser på deltakerne og
underskrift av kursleder på deltakerlisten, jfr. forskriftens § 27 c), samt at
kurset ikke hadde nok timer med pedagogisk innhold, jfr. forskriftens § 11.
CM trekkes for ett kurs og 39 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

Kurs nr. 8

”Changemakerhelg”

Bergen

19. – 21. oktober

- deltakerlisten manglet adresser på deltakerne på kontrolltidspunktet, og var
heller ikke underskrevet av kursleder. Undertegnet deltakerliste ble imidlertid
sendt inn i ettertid. På denne listen og i søknaden har organisasjonen opplyst
om at de hadde 22 tellende medlemmer. Det var mangelfulle adresser på 10 av
disse medlemmene, men på grunn av en saksbehandlingsfeil av
Fordelingsutvalget, samt at adressene finnes i organisasjonens
medlemsregister, blir disse deltakerne godkjent.
- utvalget mente på kontrolltidspunktet at kurset kun hadde 11,5 timer med
pedagogisk innhold. Dette ville gjort at kurset kun hadde nok timer i
gjennomsnitt for 2 kursdager. CM klaget på vedtaket, og en ny gjennomgang
av programmet viste at kurset hadde 12 timer med pedagogisk innhold.
Vedtak:

Godkjennes

Kurs nr. 9

”Changemakerhelg”

Drammen

19. – 21. oktober

- deltakerlisten var ikke underskrevet av kursleder på kontrolltidspunktet.
Undertegnet deltakerliste ble imidlertid sendt inn i ettertid. Organisasjonen
hadde oppført på deltakerlisten, og i søknaden, at de til sammen hadde 31
deltakere som var tellende medlemmer. Imidlertid manglet adressen for en av
diss, og denne deltakeren kan dermed ikke godkjennes i medhold av
forskriftens § 27 c). Kurset ble avholdt over tre dager, og CM trekkes derfor
for tre deltakerdager i beregningsgrunnlaget. Det var også 14 tellende
medlemmer som hadde mangelfulle adresser, men på grunn av en
saksbehandlingsfeil av Fordelingsutvalget, samt at adressene finnes i
organisasjonens medlemsregister, blir disse deltakerne godkjent.
Vedtak:

Kurset godkjennes, men CM trekkes for tre deltakerdager på grunn av at det
manglet adresse på en av deltakerne, jfr. forskriften § 27 bokstav c).

Kurs nr. 10

”Changemakerhelg”

Trondheim

19. – 21. oktober

- deltakerlisten var ikke underskrevet av kursleder på kontrolltidspunktet.
Underskrevet deltakerliste ble imidlertid sendt inn i ettertid. På deltakerlisten
og, i søknaden, hadde organisasjonen oppført at de hadde 23 tellende
medlemmer. Av disse hadde 10 mangelfull adresse, men på grunn av en
saksbehandlingsfeil av Fordelingsutvalget, samt at adressene finnes i
organisasjonens medlemsregister, blir disse deltakerne godkjent.
- utvalget mente på kontrolltidspunktet at kurset kun hadde 9,5 timer med
pedagogisk innhold. Dette er i strid med forskriftens krav om minst 10 timer
med pedagogisk innhold, jfr. forskriftens § 11. Organisasjonen klaget på
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vedtaket, og mente at de hadde minst 0,5 timer mer i programmet og at dette
gjorde at de til sammen hadde 12 timer med pedagogisk innhold. Utvalget
godkjenner den ekstra halve timen som organisasjonen viser til, men kan ikke
se at det gjør at organisasjonen får mer enn 10 timer med pedagogisk innhold.
Dermed kan kurset godkjennes, men organisasjonen har kun nok timer i
gjennomsnitt til at de får godkjent 2 deltakerdager, jfr. forskriften § 11 tredje
ledd.
- til sammen får organisasjonen dermed 23 deltakere x 2 deltakerdager = 46
deltakerdager. CM hadde oppgitt 69 deltakerdager i søknaden, og trekkes
derfor for 23 deltakerdager.
Vedtak:

Kurset godkjennes, men CM trekkes for 23 deltakerdager fordi organisasjonen
kun hadde nok timer med pedagogisk innhold i gjennomsnitt for to dager, jfr.
forskriften § 11 tredje ledd.

Til sammen reduseres CMs beregningsgrunnlag med 177 deltakerdager.

5.3.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.12 viste ingen avvik i forhold til
opplysningene i søknaden.

5.3.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

CMs beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng, og
177 deltakerdager på kurs, tilsvarende 197 grunnpoeng. Til sammen utgjør endringen en
reduksjon på 635,2 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 3. fordeling
2014. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende
avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. CM vil bli tatt ut til ny kontroll for tilskuddsåret
2015.
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5.4 EDS

Norsk forening for Ehlers Danlos Syndrom

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/65107

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 700
Bonuspoeng: 0
Totalt poeng: 1 700
Ant. medl. totalt: 365
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 100
Tellende lokallag: 7
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 238

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

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Organisasjonen har færre enn 100 tellende medlemmer, og er dermed ikke
støtteberettiget.
Grunnpoeng: 775
Bonuspoeng: 0
Totalt poeng: 775
Ant. medl. totalt: 365
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 95
Tellende lokallag: 6
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.4.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

EDS årsrapporter hadde ikke et eget felt for dato for valg av styret og styrets
funksjonsperiode. Informasjonen hadde likevel blitt påført, men utvalget anbefaler at EDS
lager egne felt på årsrapporten.
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Østfold, Vestfold og Telemark fylke:
Fylkeslaget Oslofjord
årsrapporten var ikke underskrevet, jfr. forskriftens
§ 10. Årsrapporten kan dermed ikke godkjennes.
Til sammen for Østfold, Vestfold og Telemark: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1
rapportert lokallag). EDS trekkes for 1 tellende lokallag og 3 fylker i beregningsgrunnlaget.
Akershus, Oslo og Buskerud fylke:
Fylkeslaget Østlandet
årsrapporten var ikke underskrevet på kontrolltidspunktet, men underskrevet årsrapport ble sendt inn i
ettertid. Dokumentasjonen viste at lokallaget kan
godkjennes i henhold til forskriften.
Til sammen for Akershus, Oslo og Buskerud: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert
lokallag)
Aust-Agder og Vest-Agder fylke:
Fylkeslaget Sør
årsrapporten var ikke underskrevet på kontrolltidspunktet, men underskrevet årsrapport ble sendt inn i
ettertid. Dokumentasjonen viste at lokallaget kan
godkjennes i henhold til forskriften.
Til sammen for Aust-Agder og Vest-Agder: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert
lokallag).
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylke:
Fylkeslaget Vest
årsrapporten manglet ved kontrolltidspunktet, men ble
sendt inn i ettertid. Dokumentasjonen viste at lokallaget
kan godkjennes i henhold til forskriften.
Til sammen for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket
av 1 rapportert lokallag)
Møre og Romsdal, S-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylke:
Fylkeslaget Midt Norge
årsrapporten var ikke underskrevet på kontrolltidspunktet, men underskrevet årsrapport ble sendt inn i
ettertid. Dokumentasjonen viste at lokallaget kan
godkjennes i henhold til forskriften.
Til sammen for Møre og Romsdal, S-Trøndelag og Nord-Trøndelag: 1 lokallag godkjennes (1
sjekket av 1 rapportert lokallag)
Nordland og Troms fylke:
Fylkeslaget Nord
-

årsrapporten manglet adresser til styrets medlemmer, jfr.
forskriftens § 10. Disse ble imidlertid funnet i medlemsregisteret. Lokallaget kan dermed godkjennes.
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Til sammen for Nordland og Troms: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert
lokallag)
Finnmark fylke:
Fylkeslaget Finnmark

-

årsrapporten manglet ved kontrolltidspunktet, men ble
sendt inn i ettertid. Dokumentasjonen viste at lokallaget
kan godkjennes i henhold til forskriften.

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

5.4.2

Dokumentasjon på medlemstall

EDS har sentral kontingentinnkreving. På kontrolltidspunktet var det vanskelig å koble
opplysningene i medlemsregisteret med kontingentinnbetalingene. Det var også vanskelig å
skille mellom tellende og ikke-tellende medlemmer. Utvalget ba derfor om at EDS sendte inn
nye lister over de som var tellende medlemmer i organisasjonen, med i hvert fall navn og
fødselsår.
EDS sendte lister til utvalget med blant annet navn, alder og kontingentbeløp. Enkelte av
navnene manglet alder. Organisasjonen opplyste om at de hadde forskjellig kontingent for
medlemmer over og under 18 år, og slik kunne en kanskje telt de med en viss type kontingent.
Imidlertid viste organisasjonens gjennomgang at det ikke var konsistens i dette, Medlemmer
over 18 år hadde betalt likt kontingentbeløp med de under, og omvendt. Dermed må utvalget
forholde seg til de personene med fødselsår. Etter en gjennomgang av listene viste disse da at
EDS kun hadde 95 tellende medlemmer i 2012. Dette gjør at EDS har færre enn 100 tellende
medlemmer, som er kravet i forskriftens § 14, og dermed ikke er tilskuddsberettiget i
tilskuddsåret 2014.
I medhold av forskriftens § 14 andre ledd kan Fordelingsutvalget gjøre unntak fra kravet til
antall tellende medlemmer i særskilte tilfelle, der det på grunn av organisasjonens
rekrutteringsgrunnlag er sannsynlig at den aldri vil oppfylle kravet i første ledd punkt a).
Imidlertid har EDS tidligere vist at de har potensial på over 100 tellende medlemmer, og
unntaket kan dermed ikke brukes i dette tilfellet.

5.4.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Teambuilding”

Eikely

26.2. – 2.7

- all dokumentasjon manglet ved kontrolltidspunktet. I ettertid har
organisasjonen sendt inn program og deltakerlister. Imidlertid var ikke
deltakerlistene datert og signert av kursleder, og de manglet adresse, fødselsår
og lokallagstilknytning, jfr. forskriftens § 27 bokstav c). Kurset kan dermed
ikke godkjennes.
- program og deltakerlister viste at 25 deltakere hadde deltatt på nok timer med
pedagogisk innhold til å dekke 7 deltakerdager, mens 9 av deltakerne kun
hadde deltatt på nok timer til å dekke 6 deltakerdager, jfr. forskriftens § 11
tredje ledd. Totalt antall deltakerdager reduseres derfor til 229 deltakerdager.
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Innstilling:

Kurset godkjennes ikke på grunn av at deltakerlistene ikke var datert og
signert, og at de manglet adresse, fødselsår og lokallagstilknytning, jfr.
forskriftens § 27 bokstav c). EDS trekkes for 238 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.

5.4.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

EDS har færre enn 100 tellende medlemmer, som er kravet i forskriftens § 14. EDS er dermed
ikke tilskuddsberettiget for tilskuddsåret 2014. I medhold av forskriftens § 14 andre ledd kan
Fordelingsutvalget gjøre unntak fra kravet til antall tellende medlemmer i særskilte tilfelle,
der det på grunn av organisasjonens rekrutteringsgrunnlag er sannsynlig at den aldri vil
oppfylle kravet i første ledd punkt a). Imidlertid har EDS tidligere vist at de har potensial på
over 100 tellende medlemmer, og unntaket kan dermed ikke brukes i dette tilfellet.
EDS har fått utbetalt kr. 148 776,- i første fordeling, og organisasjonen må tilbakebetale dette
beløpet så snart som mulig, og senest innen 1. juli 2014. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.5 FABU Frelsesarmeens barn og unge
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/66030

Registreringstidspunkt: 31.12.2012

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 19 038
Bonuspoeng: 19 038
Totalt poeng: 38 076
Ant. medl. totalt: 3 259
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 2 980
Tellende lokallag: 122
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 18 899
Bonuspoeng: 18 899
Totalt poeng: 37 798
Ant. medl. totalt: 3 246
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 2 967
Tellende lokallag: 120
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
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

FABU har elektronisk innsending av årsrapporter. To lokallag hadde sendt inn årsrapport to
ganger, og ble dermed regnet med to ganger. FABU blir dermed trukket for 2 tellende
lokallag i beregningsgrunnlaget.
Oslo fylke:
Templet Korps Junior

-

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

Til sammen for Oslo: 11 lokallag godkjennes (1 sjekket av 11 rapporterte lokallag).
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Aust-Agder fylke:
FAUK, Arendal korps

-

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

Til sammen for Aust-Agder: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag).
Rogaland fylke:
Egersund korps Bomchicka -

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

Til sammen for Rogaland: 19 lokallag godkjennes (1 sjekket av 19 rapporterte lokallag).
Møre og Romsdal fylke:
Åndalsnes korps Babysang

-

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

Til sammen for MOR: 8 lokallag godkjennes (1 sjekket av 8 rapporterte lokallag).
Finnmark fylke:
Kirkenes korps familiespeider -

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

Til sammen for Finnmark: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag).
Utvalget sendte i tillegg brev til 40 lokallagsledere med spørsmål om deres medlemskap og
innsendte årsrapport for lokallaget, med følgende resultat:
Antall sendte brev:
Antall svar per 3/6-2014:
Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

40
31 (78 %)
3 (7,5 %)

Har du noen gang vært medlem av Frelsesarmeens
barn og unge?
Var du medlem av Frelsesarmeens barn og unge i
2012?
Var du leder av «Lokallag» i 2012?
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
26 (84 %)

Nei
5 (16 %)

Vet ikke
0

26 (84 %)

5 (16 %)

0

31 (100 %)
31 (100 %)

0
0

0
0

30 (97 %)

1 (3 %)

0

Svarprosenten ligger godt over gjennomsnittet i slike undersøkelser fra utvalget.
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På fem av skjemaene ble det krysset av for at personene aldri hadde vært medlem av
Frelsesarmeens barn og unge. Dette gjaldt imidlertid kun to personer, som hadde vært leder
for de respektive to og tre av lokallagene i undersøkelsen. Begge personene var ledere i lag
med færre enn fire tellende medlemmer over 15 år. I henhold til forskriftens § 10 har lag med
tre eller færre tellende medlemmer dispensasjon fra kravet om eget styre valgt av og blant
medlemmene. Det er intet krav i forskriften om at leder av slike lag må være medlem av
organisasjonen. Utvalget synes imidlertid at det er uheldig all den tid lederne i lokallagene
kan representere medlemmene i organisasjonens demokratiske prosesser.
En person svarte at opplysningene i årsrapporten ikke var korrekt. Det gjaldt at enkelte
medlemmer som stod oppført med kr. 50,- i kontingent egentlig hadde betalt kr. 200,-.
Utvalget mener at svarene i undersøkelsen er entydige, og tyder på at organisasjonens
beregningsgrunnlag er korrekt når det gjelder lokallag, med unntak av de to lokallagene som
ble nevnt innledningsvis.

5.5.2

Dokumentasjon på medlemstall

FABU har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslister sendes inn elektronisk med
årsrapportene.
Som nevnt i 5.5.1 ble det funnet at to lokallag hadde sendt inn årsrapport, og dermed også
medlemsliste, to ganger, og at medlemmene i disse lokallagene dermed ble regnet med to
ganger. FABU blir dermed trukket for 13 tellende medlemmer i beregningsgrunnlaget.
Utvalget sjekket ellers medlemslistene til lokallagene nevnt i 5.5.1, og fant ingen avvik.

5.5.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.12 viste ingen avvik i forhold til
opplysningene i søknaden.

5.5.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

FABUs beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng,
og 13 tellende medlemmer, tilsvarende 39 grunnpoeng. FABU får i 2014 et tillegg på 100 %
bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 278 poeng.
Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2014. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.
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5.6 FRIBU Frikirkens barn og unge
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/66002

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 39 565
Bonuspoeng: 43 521,5
Totalt poeng: 83 086,5
Ant. medl. totalt: 10 534
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 6 389
Tellende lokallag: 247
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 861

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 37 163
Bonuspoeng: 40 879,3
Totalt poeng: 78 042,3
Ant. medl. totalt: 10 534
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 6 389
Tellende lokallag: 246
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 411

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

Ja
Ja
Ja
Ja

5.6.1 Dokumentasjon på lag og utbredelse
FRIBU har elektronisk innsending av årsrapporter. Systemet viser imidlertid ikke klart hvem
som har signert årsrapportene, og heller ikke klart styrets funksjonsperiode, jfr. forskriften
§ 10. Hvem som har signert årsrapporten fremkommer imidlertid når det skrives ut rapport på
det enkelte lokallag, og FRIBU har også sekundærdokumentasjon som viser at styrene ikke er
blitt valgt sjeldnere enn hvert annet år. FRIBU må likevel få dette på plass i årsrapportene i
deres medlemssystem slik at informasjonen er i tråd med kravet i forskriftens § 10.
På grunn av de nevnte manglene valgte utvalget å ta ut organisasjonen i utvidet kontroll.
Utvalget sendte brev til 50 lokallagsledere med spørsmål om deres medlemskap og innsendte
årsrapport for lokallaget, med følgende resultat:
Antall sendte brev:
Antall svar per 3/6-2014:

50
38 (76 %)
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Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

5 (10 %)

Har du noen gang vært medlem av Frikirkens barn og
unge?
Var du medlem av Frikirkens barn og unge i 2012?
Var du leder av «Lokallag» i 2012?
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
31 (82 %)

Nei
2 (5 %)

Vet ikke
5 (13 %)

32 (84 %)
36 (95 %)
38 (100 %)

2 (5 %)
2 (5 %)
0

4 (11 %)
0
0

38 (100 %)

0

0

Svarprosenten ligger godt over gjennomsnittet i slike undersøkelser fra utvalget.
En person svarte at hun ikke hadde vært medlem av Frikirkens barn og unge. I en kommentar
skriver hun at «I og med at jeg er voksen, har jeg ikke vært medlem i Frikirkens barn & unge.
Jeg er for øvrig fullt medlem i Frikirken som kirkesamfunn.» Lokallaget har et valgt styre, og
det at leder ikke var medlem i lokallaget strider dermed mot forskriften § 9 hvor det heter at
lokallaget må ha «eget styre valgt av og blant medlemmene». Dette lokallaget kan dermed
ikke godkjennes.
En person svarte at hun ikke hadde vært medlem av Frikirkens barn og unge. Denne personen
fremkommer heller ikke i det valgte styret for lokallaget, og det antas at dette er en person
som har hatt et administrativt ansvar for lokallaget. Siden årsrapporten ikke er signert (sendt
inn) av lokallagets leder, kan årsrapporten, og dermed lokallaget, ikke godkjennes, jfr.
forskriften § 10.
En person svarte «Vet ikke» på spørsmålene om medlemskap i organisasjonen, og «Nei» på
spørsmålet om han var leder av lokallaget i 2012. I en kommentar skriver vedkommende at
«Inntil for ca. 3 år siden var jeg styreleder for familiekoret. Etter dette har jeg tatt på meg
oppgaven med å føre registeret – i nært samarbeid med styret.» På årsrapporten står personen
oppført som leder, men siden han selv svarer at han ikke var leder i 2012, og årsrapporten
dermed ikke er signert av leder av lokallaget, kan ikke årsrapporten, og dermed lokallaget,
godkjennes, jfr. forskriften § 10.
En person svarte «Vet ikke» på spørsmålet om hun noen gang hadde vært medlem i FRIBU,
men «Ja» på spørsmålet om hun hadde vært medlem i 2012. I en kommentar skriver
vedkommende at «Jeg har ikke vært medlem i Frikirkens Barn og Ung som barn og ung selv,
bare som leder, men er medlem i Frikirken. De som er nevnt som styremedlemmer er også
medlemmer av barneklubben, jeg er hovedleder og er også med i styret som de andre 4.»
Lokallaget har altså et valgt styre, og det at leder ikke var medlem i lokallaget strider dermed
mot forskriften § 9 hvor det heter at lokallaget må ha «eget styre valgt av og blant
medlemmene». Dette lokallaget kan dermed ikke godkjennes.
En person svarte «Nei» på spørsmålet om hun var leder av lokallaget i 2012. «I en kommentar
skrier hun at «Jeg var styremedlem, men ikke leder av barnekoret.» Dette bekreftes også av
årsrapporten. Siden årsrapporten ikke er signert (sendt inn) av lokallagets leder, kan
årsrapporten, og dermed lokallaget, ikke godkjennes, jfr. forskriften § 10.
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To personer svarte «Vet ikke» på spørsmålet om de noen gang har vært medlem av FRIBU.
På de respektive årsrapportene fremgår det imidlertid at det ikke var nok tellende medlemmer
over 15 år i lokallaget i 2012 til at det er krav om eget styre valgt av og blant medlemmene,
jfr. forskriften § 9, og det er dermed heller ikke krav om at leder må være medlem av
organisasjonen.
Utvalget mener at svarene i undersøkelsen ikke er entydige. Voksne ledere i enkelte lokallag
er ikke medlemmer av FRIBU selv om de velges inn i styret til lokallaget. Dette strider med
forskriften § 9. Antallet funn i undersøkelsen er likevel ikke så stor at utvalget vil utvide
kontrollen ytterligere. FRIBU må imidlertid sørge for at dersom et lokallag rapporteres som
tellende til Fordelingsutvalget må alle som velges til lederverv være medlem av
organisasjonen. Utvalget vil også oppfordre FRIBU til å sørge for at alle som er ledere av
lokallagene uansett er medlemmer av organisasjonen siden de skal representere lokallagets
medlemmer i organisasjonens demokratiske prosesser.
Etter kontrollen ble FRIBUs beregningsgrunnlag redusert med fem lokallag. FRIBU påklaget
vedtaket og sendte inn dokumentasjon med innmeldingsbekreftelse for lokallagslederne i fire
av lokallagene. Utvalget anser denne dokumentasjonen som tilstrekkelig for å kunne
godkjenne disse fire lokallagene. Dokumentasjonen for det femte lokallaget vurderes derimot
ikke som tilstrekkelig, da denne kun bekrefter hvem som var leder pr. 31. desember i
grunnlagsåret, og ikke hvorvidt vedkommende var medlem.
Til sammen trekkes FRIBU for 1 tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

5.6.2

Dokumentasjon på medlemstall

FRIBU har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn på samme måte
som årsrapportene. Utvalget kontrollerte et utvalg lokallag, og fant ingen avvik. Problemet
med underskrift av årsrapportene gjelder også for medlemslistene.

5.6.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Etter kontrollen ble FRIBUs beregningsgrunnlag redusert med 450 deltakerdager, ettersom
grunnlagsdokumentasjonen for 5 av kursene var mangelfull og dermed ikke kunne
godkjennes. FRIBU påklaget vedtaket og sendte inn dokumentasjon som ble vurdert som
tilstrekkelig, dog med enkelte bemerkninger fra utvalget. Beregningsgrunnlaget ble dermed
oppjustert med 450 deltakerdager.
Kurs nr. 1

«Creative Øst»

Greåker

13. – 15. april

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

Godkjennes

Kurs nr. 2

«Creative Sør»

Kristiansand 9. – 11. mars
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- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes
med det oppgitt grunnlagstallet
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 3

«Korpsleir, pulje 2»

Tautra

25. – 29. juni

- i kontrollen ble det avdekket at deltakerlisten manglet underskrift av
kursleder, jfr. forskriftens § 11. Imidlertid ble det ettersendt dokumentasjon
som anses som tilstrekkelig.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 4

«Korpsleir, pulje 3»

Tautra

25. – 29. juni

- i kontrollen ble det avdekket at deltakerlisten manglet underskrift av
kursleder, jfr. forskriftens § 11. Imidlertid ble det ettersendt dokumentasjon
som anses som tilstrekkelig.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 5

«Korpsleir, pulje 4»

Tautra

25. – 29. juni

- i kontrollen ble det avdekket at deltakerlisten manglet underskrift av
kursleder, jfr. forskriftens § 11. Imidlertid ble det ettersendt dokumentasjon
som anses som tilstrekkelig.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 6

«Korpsleir, pulje 5»

Tautra

25. – 29. juni

- i kontrollen ble det avdekket at deltakerlisten manglet underskrift av
kursleder, jfr. forskriftens § 11. Imidlertid ble det ettersendt dokumentasjon
som anses som tilstrekkelig.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 7

«Korpsleir, pulje 6»

Tautra

25. – 29. juni

- i kontrollen ble det avdekket at deltakerlisten manglet underskrift av
kursleder, jfr. forskriftens § 11. Imidlertid ble det ettersendt dokumentasjon
som anses som tilstrekkelig.
Innstilling:

Godkjennes
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5.6.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.12 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.6.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

FRIBUs beregningsgrunnlag reduseres med 1 tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng.
FRIBU får i 2014 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en
reduksjon på 105 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 3. fordeling
2014. Utvalget vil følge opp med nye kontroller av organisasjonen de neste årene for å sikre
at medlemsregisteret og de elektroniske årsrapportene er i tråd med forskriftens krav, og at
lokallagenes valgte ledere og styremedlemmer er medlem av organisasjonen. Utvalget vil
vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.
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5.7 HFBU Håndverksstedet for barn og unge
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/65009

Registreringstidspunkt: 31.12.2012

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 4 975
Bonuspoeng: 4 477,5
Totalt poeng: 9 452,5
Ant. medl. totalt: 808
Fylker med tellende lokallag: 7
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 735
Tellende lokallag: 26
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: 4 975
Bonuspoeng: 4 477,5
Totalt poeng: 9 452,5
Ant. medl. totalt: 808
Fylker med tellende lokallag: 7
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 735
Tellende lokallag: 26
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.7.1

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Akershus fylke:
Drøbak arbeidsstue

-

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

Til sammen for Akershus: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
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Buskerud fylke:
Solberg arbeidsstue

-

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

Til sammen for Buskerud: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Hordaland fylke:
Skjoldtun arbeidsstue

-

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

Til sammen for Hordaland: 15 lokallag godkjennes (1 sjekket av 15 rapporterte lokallag)
Møre og Romsdal fylke:
Vågstranda arbeidsstue

-

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

Til sammen for MOR: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)
Nord-Trøndelag fylke:
Nærøy KV.& F.lags Håndverksted - all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
Til sammen for Nord-Trøndelag: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)

5.7.2

Dokumentasjon av medlemstall

HFBU har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene fra lokallagene blir sendt inn
sammen med årsrapportene. Utvalget trakk ut medlemslistene for lokallagene nevnt i 5.7.1,
og fant ingen avvik.
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5.8 JUBA

Junior- og barneorganisasjonen Juba

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/70889

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 5 955
Bonuspoeng: 4 764
Totalt poeng: 10 719
Ant. medl. totalt: 1 093
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 761
Tellende lokallag: 43
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: 5 800
Bonuspoeng: 4 640
Totalt poeng: 10 440
Ant. medl. totalt: 1 093
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 740
Tellende lokallag: 42
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.8.1

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget kontrollerte et utvalg årsrapporter, og følgende ble avdekket:
Akershus fylke
Skogsblomsten

-

i kontrollen ble det avdekket at lokallaget ikke hadde
sendt inn årsrapportskjema, men organisasjonens
årsrapport for 2012. I denne fremkommer hverken
opplysninger om kommunetilhørighet, fylkestilhørighet,
dato for valg av styre, styrets fungeringsperiode eller
adresser på styrets medlemmer.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
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Oslo fylke
Juba Bryn

-

i kontrollen ble det avdekket at årsrapporten manglet
signatur.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Dramatørene

-

i kontrollen ble det avdekket at årsrapporten manglet
signatur.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Sagene Jubateater

-

årsrapporten inneholdt ikke opplysninger om adresser
på styrets medlemmer. Øvrig dokumentasjon og
tilleggsdokumentasjon var på plass, og denne viste at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Oppland fylke
Gjøvik Juba-klubb

-

i kontrollen ble det avdekket at årsrapporten ikke
inneholdt dato for valg av styret, styrets
fungeringsperiode, adresses på styrets medlemmer og
kun var signert av ett styremedlem.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Rogaland fylke
Juba Sveio

-

i kontrollen ble det avdekket at årsrapporten manglet
opplysninger om dato for valg av styre, styrets
fungeringsperiode og adresser på styrets medlemmer. I
etterkant av kontrollen ble årsrapporten sendt inn, og det
fremkom da opplysninger om dato for valg av styre og
styrets fungeringsperiode. Samtidig mangler fortsatt
adresser på styrets medlemmer. Lokallaget kan dermed
ikke godkjennes i hht. forskriftens § 10.

Hordaland fylke
Juba Fjell

-

i kontrollen ble det avdekket at årsrapport er ikke
mottatt.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.
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Sør-Trøndelag fylke
Strindheim Jubateater Junior -

i kontrollen ble det avdekket at årsrapporten manglet
opplysninger om dato for valg av styre, styrets
fungeringsperiode og adresser på styrets medlemmer.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Juba filmklubb

-

i kontrollen ble det avdekket at årsrapporten manglet
opplysninger om dato for valg av styre og styrets
fungeringsperiode.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

JUBAs beregningsgrunnlag nedjusteres med ett lokallag.

5.8.2

Dokumentasjon på medlemstall

JUBA har både sentral og lokal kontingentinnkreving. Innbetalingene til sentralleddet
kommer i hovedsak inn via ocr, men også gjennom bankinnbetalinger. Organisasjonen
benytter seg av Hypersys. Utvalget tok et lite antall stikkprøver fra de sentrale innbetalingene,
og fant ingen avvik her. Utvalget kontrollerte også alle lokallagene med lokal innkreving, og
her fant man at kun ett lag kunne godkjennes. For de øvrige seks lokallagene med lokal
innkreving var ikke dokumentasjonen tilstrekkelig iht. forskriftens § 25 fjerde ledd:
Juba Mosseskogen

-

det forelå ingen medlemsliste, men innmeldingsblanketter for det enkelte medlem. Denne inneholdt
ingen opplysninger om hvor mye det var innbetalt i
kontingent.

Juba Rendalen

-

i kontrollen ble det avdekket at det forelå to
medlemslister. Den ene manglet underskrift fra
styreleder eller to av styrets medlemmer; den andre var
ikke underskrevet, samt manglet opplysninger om
medlemmenes adresse og fødselsår og hvor mye som
var innbetalt i kontingent.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at medlemslisten kan
godkjennes i henhold til forskriften.

Filiokus Barneteater Gjøvik -

i kontrollen ble det avdekket at medlemslisten ikke
inneholdt opplysninger om medlemmenes fødselsår.
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I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at medlemslisten kan
godkjennes i henhold til forskriften.
Juba Von

-

det forelå ingen medlemsliste eller annen
dokumentasjon for lokal innkreving fra dette lokallaget.

Juba Fjell

-

i kontrollen ble det avdekket at det ikke forelå
medlemsliste eller annen dokumentasjon for lokal
innkreving fra dette lokallaget.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at medlemslisten kan
godkjennes i henhold til forskriften.

Juba Juniorteater Sykkylven -

i kontrollen ble det avdekket at det kun forelå et
bokføringsbilag for samlet overført lokalt innkrevet
medlemskontingent fra dette lokallaget.
I etterkant av kontrollen ble det imidlertid sendt inn
dokumentasjon som viste at medlemslisten kan
godkjennes i henhold til forskriften.

Dette innebærer at det ikke foreligger godkjent dokumentasjon for til sammen 21 tellende
medlemmer. JUBAs beregningsgrunnlag nedjusteres til 740 tellende medlemmer.

5.8.3

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

JUBAs beregningsgrunnlag reduseres med ett lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. Videre
reduseres beregningsgrunnlaget med 21 tellende medlemmer, tilsvarende 105 grunnpoeng.
JUBA har i 2014 et tillegg på 80 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en
reduksjon på 279 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling
2014. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende
avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.9 JUV

Juvente

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/66018

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 9 285
Bonuspoeng: 10 213,5
Totalt poeng: 19 498,5
Ant. medl. totalt: 1 066
Fylker med tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 765
Tellende lokallag: 18
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 641

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 8 396
Bonuspoeng: 9 235,6
Totalt poeng: 17 631,6
Ant. medl. totalt: 1 066
Fylker med tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 6

Tellende medl. under 26: 765
Tellende lokallag: 18
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 457

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

5.9.1
Oslo fylke:
Juvente Nerd

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse
-

årsrapporten manglet informasjon om styrets
fungeringsperiode.
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

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

-

årsrapporten manglet informasjon om styrets
fungeringsperiode.
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Akershus: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Hordaland fylke:
Juvente Sotra

-

årsrapporten manglet informasjon om styrets
fungeringsperiode.
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Hordaland: 6 lokallag godkjennes (1 sjekket av 6 rapporterte lokallag)
Møre og Romsdal fylke:
Juvente Sunnmøre

-

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

Til sammen for Møre og Romsdal: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Telemark fylke:
Juvente Drangedal

-

årsrapporten manglet informasjon om styrets
fungeringsperiode.
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

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

-

årsrapporten manglet informasjon om styrets
fungeringsperiode.
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)
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Troms fylke:
Juvente Tromsø

-

årsrapporten manglet informasjon om styrets
fungeringsperiode. Øvrig dokumentasjon og
tilleggsdokumentasjon var på plass, og denne viste at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen for Troms: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Vestfold fylke:
Juvente Larvik

-

årsrapporten manglet informasjon om styrets
fungeringsperiode. Øvrig dokumentasjon og
tilleggsdokumentasjon var på plass, og denne viste at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

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

5.9.2

Dokumentasjon på medlemstall

JUV har kun sentral innkreving. 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.

5.9.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

”Juventeskolen”

Drøbak

21. – 23. september

- kurset manglet deltakerliste og kan således ikke godkjennes etter forskriftens
§ 27 c). Utvalget vil også bemerke at programmet burde vært mer detaljert i
beskrivelsen av kursets pedagogisk innhold.
Innstilling:

Kurset godkjennes ikke på grunn av manglende deltakerliste, jfr. forskriftens
§ 27 c). Utvalget vil også bemerke at programmet burde vært mer detaljert i
beskrivelsen av kursets pedagogisk innhold. JUV trekkes for ett kurs og 184
deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

Kurs nr. 5

”Skjenkekontrollen 2012”

Oslo

5.- 7. oktober

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

Godkjennes

Kurs nr. 7

”Fristil lederskolering Bonus”

Oslo

21. – 23. september

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne
godkjennes med det oppgitt grunnlagstallet
Til sammen reduseres JUVs beregningsgrunnlag med 1 kurs og 184 deltakerdager.
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5.9.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret per 31.12.12 mot årsmøteprotokollen og medlemsregisteret viste at
organisasjonen oppfyller kravet til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i
styret.

5.9.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

JUVs beregningsgrunnlag reduseres med ett kurs og 184 deltakerdager, tilsvarende 904
grunnpoeng. Juvente får i 2014 110 % bonuspoeng, og til sammen utgjør derfor endringen en
reduksjon på 1 898,4 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling
2014. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende
avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.10 KRIK Kristen Idrettskontakt
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/65852

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 52 606,5
Bonuspoeng: 57 867,15
Totalt poeng: 110 473,65
Ant. medl. totalt: 14 282
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 112

Tellende medl. under 26: 11 116
Tellende lokallag: 222
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 6804

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

ja
ja
ja
ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 52 605
Bonuspoeng: 57 865,5
Totalt poeng: 110 470,5
Ant. medl. totalt: 14 282
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 112

Tellende medl. under 26: 11 116
Tellende lokallag: 222
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 6801

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

5.10.1

ja
ja
ja
ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

KRIK mottar årsrapporter på papir og gjennom medlemssystemet Profundo. Papirskjemaet
manglet en rubrikk for styrets fungeringsperiode. Dette fikk KRIK beskjed om å rette opp i
fra og med grunnlagsåret 2010. Imidlertid legges alle årsrapporter som mottas på papir inn i
organisasjonens database, og lokallag som ikke har rapportert om styrets fungeringsperiode
ringes opp, slik at dette kan legges inn i Profundo. Videre fremkommer det i organisasjonens
vedtekter at styremedlemmer velges for ett eller to år. Utvalget anser derfor at det foreligger
tilstrekkelig tilleggsinformasjon til at KRIK ikke får redusert antall lokallag i
beregningsgrunnlaget. Likevel må organisasjonen rette opp i denne mangelen på
papirskjemaet fra og med grunnlagsåret 2014, slik denne er i henhold til forskriftens § 10.
KRIK gjøres oppmerksom på at utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom
tilsvarende mangler avdekkes senere.

50

Akershus fylke:
KRIK Nannestad

-

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

Til sammen for Akershus: 13 lokallag godkjennes (1 sjekket av 13 rapporterte lokallag)
Hedmark fylke:
KRIK Nes

-

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

Til sammen for Hedmark: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av2 rapporterte lokallag).
Møre og Romsdal fylke:
KRIK Skodje

-

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

Til sammen for Møre og Romsdal: 21 lokallag godkjennes (1 sjekket av 21 rapporterte
lokallag)
Oslo fylke:
StudentKRIK Oslo

-

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

Til sammen for Oslo: 9 lokallag godkjennes (1 sjekket av 9 rapporterte lokallag)
Østfold fylke:
KRIK Halden

-

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

Til sammen for Østfold: 8 lokallag godkjennes (1 sjekket av 8 rapporterte lokallag)
Troms fylke:
KRIK Harstad

-

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

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

5.10.2

Dokumentasjon på medlemstall

KRIK har både lokal og sentral kontingentinnkreving.
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Ved den lokale kontingentinnkrevingen sender lokallagene medlemslister til KRIK. Det ble
trukket ut et lite utvalg og ikke funnet noen avvik.
Den sentrale innkrevingen gjøres via firmaet Profundo i Kristiansand, som både sender ut
kontingentkrav og mottar innbetalingene, og oppbevarer all dokumentasjon, som ocr-filer.
Utvalget gjorde en kontroll av dette systemet i 2006 uten å finne noen avvik, og utvalget ser
ingen grunn til å gjenta denne kontrollen i år.
KRIK tilbyr familiemedlemskap, men gjør det samtidig klart på sine nettsider at det ikke er
anledning til å melde inn personer fra og med fylte 15 år.

5.10.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 4

”Ballgames”

Kristiansand

8. – 10. august

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

Godkjennes

Kurs nr. 27

”100 % adventure ”

Kristiansand

8. – 10. august

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

Godkjennes

Kurs nr. 43

”Let the games begin”

Bø i Telemark

26. – 28. juni

- av de 32 oppgitte tellende deltakerne hadde en av deltakerne vært til stede
mindre enn 75 % av kurstiden. Denne deltakeren kan således ikke godkjennes
i h.h.t. forskriftens § 11 c).
Innstilling:

Kurset godkjennes, men KRIK trekkes for en deltaker og tre deltakerdager i
beregningsgrunnlaget, ettersom en av de oppgitte tellende deltakerne hadde
vært til stede mindre enn 75 % av kurstiden og dermed ikke kan godkjennes
etter forskriftens § 11 c).

Kurs nr. 59

” Fotball, EXPLORE”

Lillehammer

29. – 31. desember

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

Godkjennes

Til sammen reduseres KRIKs beregningsgrunnlag med 3 deltakerdager.
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5.10.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.12 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.10.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

KRIKs beregningsgrunnlag reduseres med tre deltakerdager, tilsvarende 1,5 grunnpoeng.
KRIK har i 2014 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en
reduksjon på 3,15 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling
2014. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende
avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.11 NAAF Norges Astma- og Allergiforbund
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/66017

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 16 211
Bonuspoeng: 0
Totalt poeng: 16 211
Ant. medl. Totalt: 14 387
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 3 321
Tellende lokallag: 45
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 16 211
Bonuspoeng: 0
Totalt poeng: 16 211
Ant. medl. Totalt: 14 387
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 3 321
Tellende lokallag: 45
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.11.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

NAAF benytter standardisert skjema for årsrapport. Skjemamalen inneholder all nødvendig
informasjon, men organisasjonen må likevel se til at dato for valg av styre og styrets
fungeringsperiode er riktig.
Østfold fylke:
Halden AAF

-

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

Til sammen for Østfold: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)
Buskerud fylke:
Drammen og omegn AAF

-

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: 3 lokallag godkjennes (1 sjekket av 3 rapporterte lokallag).
Vestfold fylke:
Sandefjord AAF

-

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

Til sammen for Vestfold: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag).
Vest-Agder fylke:
Mandal og omegn AAF

-

dato for valg av styre og styrets fungeringsperiode var
fylt inn feil (fylt inn for grunnlagsåret 2013).
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Vest-Agder: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag).
Hordaland fylke:
Bømlo AAF

-

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

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

Finnmark fylke:
Alta AAF

-

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

Til sammen for Finnmark: 5 lokallag godkjennes (1 sjekket av 5 rapporterte lokallag)

5.11.2

Dokumentasjon på medlemstall

NAAF har sentral innkreving av kontingent og benytter Profundo til innkreving av
kontingent. Utvalget kontrollerte et lite antall medlemmer og fant ingen avvik.
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5.12 NJFF Norges Jeger- og Fiskerforbund
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/66034 Registreringstidspunkt: 31.12.2012

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 58 760,5
Bonuspoeng: 0
Totalt poeng: 58 760,5
Ant. medl. totalt: 117 561
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 21 110
Tellende lokallag: 441
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

nei
nei
nei
nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 58 748
Bonuspoeng: 0
Totalt poeng: 58 748
Ant. medl. totalt: 117 561
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 21 085
Tellende lokallag: 441
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.12.1
Østfold fylke:
Trøgstad JFF

nei
nei
nei
nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse
-

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

Til sammen for Østfold: 26 lokallag godkjennes (1 sjekket av 26 rapporterte lokallag)

56

Hedmark fylke:
Maarud JFF

-

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

Til sammen for Hedmark: 45 lokallag godkjennes (1 sjekket av 45 rapporterte lokallag).
Hordaland fylke:
Jondal JFF

-

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

Til sammen for Hordaland: 20 lokallag godkjennes (1 sjekket av 20 rapporterte lokallag).
Finnmark fylke:
Talvik JFF

-

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

Til sammen for Finnmark: 14 lokallag godkjennes (1 sjekket av 14 rapporterte lokallag).

5.12.2

Dokumentasjon på medlemstall

I særattestasjonen oppgis det at NJFF kun har sentral innkreving. Den sentrale
kontingentinnbetalingen kommer inn via ocr. Utvalget kontrollerte et utvalg medlemmer som
hadde betalt sentralt og fant ingen avvik.
Imidlertid opplyste NJFF om at de også hadde enkelt lokale innkrevinger i forbindelse med
arrangementer. Dokumentasjonen for disse innbetalingene var skjemaer fra lokale ververe. En
stikkprøve avdekket at enkelte av disse listene ikke var underskrevet, og i noen tilfeller
manglet nødvendig informasjon, som fødselsår og størrelse på kontingenten. NJFF opplyste
om at dette gjaldt for 700-800 tellende medlemmer. Ettersom NJFF ikke kunne oppgi
nøyaktig antall tellende medlemmer dette gjaldt for, ba utvalget NJFF om å gjennomgå sitt
beregningsgrunnlag for antallet tellende medlemmer på nytt.
I redegjørelse fra NJFF kommer det frem at organisasjonen har gjennomgått alle
arrangementene fra 2012 hvor de tok i mot betaling for medlemskap ved arrangementet. Den
som var ansvarlig for verving og betaling ved arrangementet har signert egenerklæring, hvor
det bekreftes at alle innmeldingene var frivillige, at kontingenten ble betalt av personen selv,
samt størrelsen på kontingenten som ble innbetalt.
Alle arrangementene det er snakk om er det NJFF kaller hovedarrangementer, hvor en
representant fra sentraladministrasjonen har vært til stede og hatt ansvar for verving og
håndtert betaling. Dette gjelder for til sammen 12 arrangementer. To øvrige arrangementer
har tatt i mot betaling. Her avventes det fortsatt dokumentasjon og egenerklæring fra den
ansvarlige. Dette gjelder for til sammen 25 medlemmer.
I egenerklæringene fremkommer det at høyst ulike beløp er innbetalt i kontingent. NJFF
opplyser på telefon med sekretariatet at kontingentbeløpet er satt sammen av forbunds-,
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fylkes- og lokalkontingent. For barn og unge er forbundskontingenten halvert. Om sommeren
halveres forbundskontingenten ytterligere, ettersom man da kun betaler halvårskontingent. At
den supplerende fylkes- og lokalkontingenten i tillegg er av varierende størrelse, medvirker til
at beløpene som betales inn på disse arrangementene varierer. NJFF presiserer videre at
beløpet som fremkommer i egenerklæringsskjemaet er innbetaling per person, ikke samlet for
arrangementet som sådan. Organisasjonen opplyser også om at nye medlemmer ved
innbetaling lokalt får en enkel fiskestang. Nye medlemmer som betaler sentralt får tilsendt et
velkomstbrev med en hals/buff.
På bakgrunn av redegjørelsen godkjenner utvalget dokumentasjonen som NJFF har sendt inn
i forbindelse med gjennomgangen av beregningsgrunnlaget for tellende medlemmer. Ettersom
det ikke er sendt inn dokumentasjon for 25 medlemmer, trekkes disse fra
beregningsgrunnlaget, som dermed nedjusteres til 21 085 tellende medlemmer.
NJFF vil bli trukket ut i ny kontroll i tilskuddsåret 2016 for å følge opp at organisasjonen har
fått på plass rutiner for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av
grunnlagsdokumentasjonen for de lokale innkrevingene. I tråd med forskriftens § 25 må det
foreligge lister over de vervede medlemmene, hvor det fremkommer navn, adresse og
fødselsår på hvert medlem, hvor mye som er betalt i kontingent, samt signatur av styreleder
eller to av styrets medlemmer.

5.12.3

Justering av tilskuddets størrelse

På bakgrunn av redegjørelsen godkjenner utvalget dokumentasjonen som NJFF har sendt inn.
Det forutsettes at oppgitt kontingentbeløp i egenerklæringene er innbetalt per medlem, samt
at en eventuell innmeldingsgave står i forhold til organisasjonens formål og ikke er for
kostbar.
Ettersom det ikke er sendt inn dokumentasjon for 25 medlemmer, trekkes disse fra
beregningsgrunnlaget, som dermed nedjusteres til 21 085 tellende medlemmer.
NJFFs beregningsgrunnlag reduseres således med 25 tellende medlemmer, tilsvarende 12,5
grunnpoeng. NJFF har i 2014 ingen bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en
reduksjon på 12,5 poeng. Organisasjonens tilskudd blir justert ved 2. fordeling 2014. Utvalget
vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.
NJFF vil bli trukket ut i ny kontroll i tilskuddsåret 2016 for å følge opp at organisasjonen har
fått på plass rutiner for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av
grunnlagsdokumentasjonen for de lokale innkrevingene. I tråd med forskriftens § 25 må det
foreligge lister over de vervede medlemmene, hvor det fremkommer navn, adresse og
fødselsår på hvert medlem, hvor mye som er betalt i kontingent, samt signatur av styreleder
eller to av styrets medlemmer.
Utvalget ber NJFF om å ettersende deltakerlistene fra arrangementene i grunnlagsåret 2012,
slik at disse kan sammenstilles med egenerklæringene.
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5.13 NMF Norges Musikkorps Forbund
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/66038

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 91 715,5
Bonuspoeng: 82 543,95
Totalt poeng: 174 259,45
Ant. medl. totalt: 60 275
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 97

Tellende medl. under 26: 31 601
Tellende lokallag: 1 078
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 20 374

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 91 627
Bonuspoeng: 82 464,3
Totalt poeng: 174 091,3
Ant. medl. totalt: 60 275
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 97

Tellende medl. under 26: 31 464
Tellende lokallag: 1 076
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 20 374

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

5.13.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

NMF har elektronisk innsending av årsrapporter og medlemslister.
Da organisasjonen skulle finne ut av hvor mange tellende medlemmer og lokallag de hadde i
2012, hentet de ut rapporter fra sitt medlemsregister og la disse i et Excel-ark. Her ble det en
feil i formlene som skulle finne ut av hvilke medlemmer og lokallag som var tellende, og
NMF oppga derfor feil tall i søknaden. Denne feilen ble oppdaget i det første kontrollmøtet,
og organisasjonen gjennomgikk derfor sitt beregningsgrunnlag på nytt. Etter denne
gjennomgangen kom NMF til at det korrekte tallet skulle være 1 076 tellende lokallag. NMFs
beregningsgrunnlag reduseres derfor med 2 tellende lokallag.
Utvalget gjennomgikk et større antall lokallag og fant ingen avvik i selve årsrapportene.

59

5.13.2

Dokumentasjon på medlemstall

NMF har som nevnt i 5.13.1 elektronisk innsending av medlemslister. Som en ekstra
sikkerhet får NMF sine lokallag til å undertegne på medlemslistene, og oppbevarer så de
undertegnede medlemslistene i sentralleddet.
Etter gjennomgangen av beregningsgrunnlaget (se 5.13.1) kom NMF til at det korrekte tallet
skulle være 31 464 tellende medlemmer. NMFs beregningsgrunnlag reduseres derfor med
137 tellende medlemmer.
Utvalget gjennomgikk et mindre antall elektroniske medlemslister etter NMFs gjennomgang
av sitt beregningsgrunnlag, og fant ingen avvik sammenliknet med de underskrevne
medlemslistene.

5.13.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget gjennomgikk et stort antall kurs, og fant at flere av kursene i Trøndelag manglet
både invitasjoner, programmer og signerte deltakerlister på ved kontrolltidspunktet. Dette ble
fremskaffet i løpet av de to kontrollmøtene som ble gjennomført, men utvalget vil minne
NMF om at denne dokumentasjonen skal være på plass når organisasjonen sender inn
søknaden, jfr. forskriftens § 27. Utvalget ber NMF om å skjerpe sine rutiner for innhenting,
kvalitetssikring og oppbevaring av dokumentasjonen for kursene.

5.13.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene som satt per 31.12.12 viste at organisasjonen oppfyller
kravet til kjønnsbalanse i styret.

5.13.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NMFs beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 60 grunnpoeng, og
137 tellende medlemmer, tilsvarende 68,5 grunnpoeng. NMF har i 2014 et tillegg på 90 %
bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 244,15 poeng.
Organisasjonens tilskudd blir justert ved 2. fordeling 2014. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.14 NRX

Norges Røde Kors

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/66037

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 44 489
Bonuspoeng: 4 448,9
Totalt poeng: 48 937,9
Ant. medl. totalt: 127 655
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 14 623
Tellende lokallag: 167
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 315

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

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 36 762
Bonuspoeng: 3 676,2
Totalt poeng: 40 438,2
Ant. medl. totalt: 127 655
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 10 070
Tellende lokallag: 104
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 312

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

5.14.1

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

I kontrollen ble det foretatt en stikkprøvekontroll av følgende lokallag: Etnedal Røde Kors
(Oppland fylke), Nøtterøy Røde Kors (Vestfold fylke), Bø Røde Kors (Telemark fylke),
Nordhordland Røde Kors (Hordaland fylke) og Målselv Røde Kors (Troms fylke). All
nødvendig dokumentasjon var på plass for alle lokallagene, og dokumentasjonen viste at
lokallagene kan godkjennes i henhold til forskriften.
Røde Kors har i etterkant av kontrollen sendt inn oppdaterte grunnlagstall for søknaden (se
nærmere redegjørelse for dette under punkt 5.14.2). Oppdatert antall tellende lokallag er 104.
Røde Kors beregningsgrunnlag nedjusteres dermed med 63 tellende lokallag, til 104 tellende
lokallag.
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5.14.2

Dokumentasjon på medlemstall

Røde Kors har både sentral og lokal innkreving, men av kapasitetsmessige årsaker tar
organisasjonen i beregningsgrunnlaget kun med medlemmer som har betalt gjennom sentral
innkreving. I kontrollen ble fem medlemmer trukket ut i stikkprøvekontroll. Av disse fem var
det kun mulig å spore innbetalingsbilag for tre medlemmer. Utvalget ba derfor om å få
oversendt en komplett liste over alle tellende medlemmer i 2012. Listen viste at de to
medlemmene man ikke fant dokumentasjon på innbetaling for, var regnet med som tellende
medlemmer. Utvalget så seg derfor nødt til å utvide stikkprøvekontrollen, og ba om at NRX
sendte inn innbetalingsdokumentasjon for ytterligere 20 medlemmer. Videre fremkom det i
listen at 264 medlemmer sto med type medlemskap «Gratismedlem». Disse medlemmene var
også ført opp som tellende medlemmer. Utvalget ba derfor NRX om å sende inn en
redegjørelse for hva denne medlemskapstypen innebærer.
NRX tok kort tid senere kontakt med utvalget per telefon og orienterte om at de hadde
avdekket flere feil i medlemstallene, noe som i følge organisasjonen hadde oppstått i
forbindelse med overgang fra et medlemssystem til annet i 2012. Organisasjonen så behov for
en grundig gjennomgang av grunnlagstallene, for så å kunne sende utvalget oppdaterte tall for
grunnlagsåret 2012.
I e-post til utvalget sendt 18. mai 2014 fremkommer det at NRXs oppdaterte søkertall er 10
070 tellende medlemmer, 104 tellende lokallag, 19 fylker med tellende lokallag. I vedlagt
brev til Fordelingsutvalget datert 15. mai 2014 opplyser organisasjonen følgende:
«Oppklaring medlemskap:
Røde Kors er en landsforening med selvstendige lokale foreninger og distriktsvise
foreninger. Medlemskap i Røde Kors tegnes i lokalforeningen og gir også
medlemskap i landsforeningen. For å kunne ha ulike medlemskontingenter har Røde
Kors innført forskjellige type medlemskap. De ulike medlemskapene gir imidlertid de
samme rettigheter i Røde Kors.
Ettersom Røde Kors er en landsforening med selvstendige lokalforeninger, kan
samme person være medlem i flere lokalforeninger. I de innrapporterte
medlemstallene er samme person likevel kun rapportert en gang i tråd med forskrift
om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Forskriften) § 6.
I tillegg har vi har tatt ut personer med familiemedlemskap som er mellom 15 og 26 år
i henhold til Forskriftens § 6 om frivillig innmelding, jfr. brev til organisasjonene fra
FUV datert 1. september 2010. Antall korrigert:-1768 tellende medlemmer mellom
15 og 26 år med familiemedlemskap.
I henhold til Forskriftens § 9 er det i tallet på tellende lokallag i Røde Kors også
regnet med personer som er medlem i flere lokallag.
Oppklaring av feilbeskrivelse i tilsendt grunnlag:
Etter gjennomgang av listen har vi funnet 3 ulike feil:
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1) I mai 2012 implementerte Røde Kors et nytt CRM-system for håndtering av
medlemmer. I den forbindelse konverterte vi data fra det gamle systemet til det
nye. I den prosessen ble et felt med informasjon om enkelte medlemmer
oppdatert med gyldighetsdato for betalt medlemskap. Dette feltet ble ved en
feil også oppdatert på noen medlemmer som ikke hadde betalt medlemskapet.
Feltet ble senere brukt til å ta ut grunnlaget for antall betalende medlemmer.
Når feilen ble oppdaget ble et nytt grunnlag tatt ut, dette grunnlaget baserer seg
på registrerte betalinger i 2012 og ikke på det aktuelle feltet med
gyldighetsdato. Dette er en konverteringsfeil mellom systemer og dataene i de
aktuelle feltene er nå korrigert. Det er derfor ikke mulig at samme feil vil
kunne oppstå igjen. Antall korrigert: -2465
2) Noen medlemmer hos oss har hatt doble medlemskap i lokallaget da de i
tillegg til vanlig medlemskap også har inngått en avtale om å bli giver til Røde
kors på et program som også inkluderer medlemskap. Dette er nå korrigert i
uttrekket for grunnlagslisten slik at disse medlemskapene ikke telles to ganger.
Rutinene for registering av givermedlemmer er nå endret slik at det alltid vil
undersøkes om givermedlemmer allerede er registret i vårt medlemsregister.
Antall korrigert: -55
3) Noen lokale ledd har valgt å registrere deltagere i barn og ung aktivitet tillegg
til frivillige medlemmer og valgt å legge disse inn som gratismedlemmer.
Dette er det ikke grunnlag for i RK. Dette er nå korrigert i uttrekket for
grunnlagslisten slik at disse ikke er med som betalende medlemmer. For å
forhindre dette senere vil denne kategorien bli utelatt fra fremtidige spørringer
i databasen til dette formålet. Antall korrigert: -265»
NRX opplyser videre om at de nå lager ny rutine for uttrekket av grunnlaget for stønaden for
å sikre at søkergrunnlaget er korrekt. De ser også på tidligere søknader for å finne ut om de
kan ha søkt på et for høyt grunnlag tidligere år.
Utvalget ser ingen grunn til å gjennomføre en ny kontroll av de oppdaterte grunnlagstallene.
NRXs beregningsgrunnlag nedjusteres med 4 553 tellende medlemmer, til 10 070 tellende
medlemmer.

5.14.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

” Instruktørkurs i På Flukt ”

Oslo

22. – 24. januar

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes
med de oppgitte deltakerdagene. Utvalget vil likevel be NRX legge ved
kursmål eller et manuskript for kurset, evt. en rapport utarbeidet i etterkant av
kurset, som legges ved senere søknader.
Innstilling:

Godkjennes
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Kurs nr. 4

”Inspirasjonssamling i seksuell helse ”

Oslo

23. – 25. mars

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

Godkjennes.

Kurs nr. 6

” YBTC Grunnkurs i internasjonalt arbeid ” Sørmarka

9. – 14. april

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

Godkjennes

I etterkant av kontrollen har NRX gjennomgått samtlige kurs som inngikk i grunnlaget for
søknaden. De oppdaget da at organisasjonen hadde oppgitt én tellende deltaker for mye ett av
kursene som ikke ble tatt ut i stikkprøvekontrollen. NRXs beregningsgrunnlag reduseres
derfor med 1 tellende deltaker og 3 deltakerdager, til 312 deltakerdager.

5.14.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene som satt per 31.12.12 viste at organisasjonen oppfyller
kravet til kjønnsbalanse i styret.

5.14.5

Justering av tilskuddets størrelse

NRXs beregningsgrunnlag reduseres med 63 tellende lokallag, tilsvarende 3 150 grunnpoeng,
og med 4 553 tellende medlemmer, tilsvarende 4 553 grunnpoeng. Videre reduseres
beregningsgrunnlaget med tre deltakerdager, tilsvarende 24 poeng. NRX har i 2014 et tillegg
på 10 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 8 499,7 poeng.
Organisasjonens tilskudd blir justert ved 2. fordeling 2014. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.15 NSF

Norges Speiderforbund

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/65896

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 53 062
Bonuspoeng: 47 755,8
Totalt poeng: 100 817,8
Ant. medl. totalt: 16 430
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 11 534
Tellende lokallag: 262
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 3439

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 53 028
Bonuspoeng: 47 725,2
Totalt poeng: 100 753,2
Ant. medl. totalt: 16 430
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 11 450
Tellende lokallag: 263
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 3439

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

5.15.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

I kontrollen kom det frem at Norges Speiderforbunds praksis i de fleste av lokallagene er at
kasserer i styret ikke er medlemmer av NSF, da denne oppgaven skjøttes av medlemmers
foreldre som en del av en dugnadsinnsats. For å bli godkjent som lokallag, skal lokallaget
velges av og blant medlemmene, jfr. forskriftens § 9.
Utvalget fattet på bakgrunn av dette vedtak om at NSF må gjennomgå årsrapportene for sine
lokallag og undersøke om de kassererne som ble valgt inn i styret i lokallagene, og som satt i
det respektive lokallagsstyret den 31. desember 2012, var medlem av NSF for grunnlagsåret
2012. NSF klaget på vedtaket med henvisning til organisasjonens lover og retningslinjer pkt.
2-2 §§2-2-1, 2-2-3, 2-2-4 og 3-2-1. Her fremkommer det at gruppetinget er gruppens
(lokallagets) besluttende organ. NSF opplyser om at gruppetinget kan bare bestå av betalende
medlemmer.
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Det er ikke noe krav om at kasserer skal være medlem i gruppen (eller gruppetinget). En
kasserer som ikke er betalende medlem av gruppen, har ikke stemmerett på gruppetinget.
Kasserer og revisor velges av gruppetinget til å utøve en administrativ oppgave for gruppene,
ikke som et lederverv i gruppen. Den daglige ledelsen utøves av gruppeleder og assistent(er).
Disse må være medlemmer for å kunne inneha vervene.
Gruppene skal også levere årsregnskap og årsmelding til sentralleddet, og ved spørsmål
knyttet til regnskap kontakter organisasjonen gruppens kasserer. Av den grunn ber NSF om
opplysninger om hvem som er gruppens kasserer på årsrapportskjemaet.
Etter denne redegjørelsen anses det at NSFs praksis ikke er i strid med forskriftens § 9.
NSF opplyste om at de hadde mottatt årsrapporter fra to lokallag etter at søknadsfristen for
tilskuddsåret 2014 hadde gått ut. Disse legges dermed til som godkjente lokallag. Imidlertid
ble ett av lokallagene som ble trukket ut i kontrollen underkjent da årsrapporten manglet
opplysninger om styrets funksjonsperiode. Samlet antall godkjente lokallag justeres dermed
kun opp med ett lokallag.
Akershus fylke:
Høvvik verk

-

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

Til sammen for Akershus: 36 lokallag godkjennes (1 sjekket av 36 rapporterte lokallag)
Buskerud fylke:
Tranby

-

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

Til sammen for Buskerud: 21 lokallag godkjennes (1 sjekket av 21 rapporterte lokallag)
Aust-Agder fylke:
Birkenes

-

årsrapporten manglet adresser på styrets medlemmer.
Øvrig dokumentasjon og tilleggsdokumentasjon var på
plass, og denne viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Aust-Agder: 10 lokallag godkjennes (1 sjekket av 10 rapporterte lokallag)
Hordaland fylke:
Skånevikspeidarane

-

lokallaget hadde et styremedlem som ikke var
medlemmer av Norges Speiderforbund. Som redegjort
for over, har utvalget vurdert at denne mangelen ikke
skal medføre at årsrapporter underkjennes for
grunnlagsåret 2012. Samtidig manglet årsrapporten
adresser på styrets medlemmer samt styrets

66

Rosendal

-

funksjonsperiode. Lokallaget kan dermed likevel ikke
godkjennes.
all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften

Til sammen for Hordaland: 27 lokallag godkjennes (2 sjekket av 28 rapporterte lokallag).
NSF trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.
Sogn og Fjordane fylke:
Nausdal

-

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

Til sammen for Sogn og Fjordane: 6 lokallag godkjennes (1 sjekket av 6 rapporterte lokallag)
Nordland fylke:
1. Bodø

-

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

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

5.15.2

Dokumentasjon på medlemstall

NSF har sentral kontingentinnkreving. Hovedandelen av kontingentene kom i 2012 inn via
bankbilag, men organisasjonen hadde også et mindre antall kontantbetalinger. Utvalget
foretok stikkprøver av et mindre antall medlemmer uten å finne avvik. Imidlertid avdekket
kontroll av oversikt over antall tellende medlemmer at NSF hadde rapportert inn for mange
tellende medlemmer. Beregningsgrunnlaget for antallet tellende medlemmer nedjusteres
derfor til 11 450. NSF beholder likevel bonuspoeng for andelen tellende medlemmer, da
andelen fortsatt er over 50 %.

5.15.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

”NM i speiding”

Jevnaker

8. – 10. juni

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

Godkjennes

Kurs nr. 9

”Lederløft”

Stavanger

24. – 26. august

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

Godkjennes
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Kurs nr. 15

«Trekløver – Gilwell»

Storbritannia

28.juli – 4. august

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes
med de oppgitte deltakerdagene. Utvalget vil likevel be NSF legge ved et
manuskript for kurset, evt. en rapport utarbeidet i etterkant av kurset, som
legges ved senere søknader.
Innstilling:

Godkjennes

5.15.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene som satt per 31.12.12 viste at organisasjonen oppfyller
kravet til ungdomsrepresentasjon i styret.

5.15.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NSFs beregningsgrunnlag økes med 1 tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og
reduseres med 84 tellende medlemmer, tilsvarende 84 grunnpoeng. NSF får i 2014 et tillegg
på 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 64,6 poeng.
Organisasjonens tilskudd blir justert ved 2. fordeling 2014.
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5.16 NTF

Norsk Tourette forening

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/65857

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 2 568
Bonuspoeng: 0
Totalt poeng: 2 568
Ant. medl. totalt: 1 535
Fylker med tellende lokallag: 6
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 428
Tellende lokallag: 6
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 16

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

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 2 440
Bonuspoeng: 0
Totalt poeng: 2 440
Ant. medl. totalt: 1 535
Fylker med tellende lokallag: 6
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 428
Tellende lokallag: 6
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.16.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oslo/Akershus fylke:
Oslo/Akershus fylkeslag

-

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

Til sammen for Oslo/Akershus: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Hedmark fylke:
Hedmark fylkeslag

-

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

Til sammen for Hedmark: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
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Rogaland fylke:
Rogaland fylkeslag

-

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

Til sammen for Rogaland: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Møre og Romsdal fylke:
Møre og Romsdal fylkeslag -

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

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

-

årsrapporten var ikke underskrevet på kontrolltidspunktet, men underskrevet årsrapport ble sendt inn kort
tid etter. Dokumentasjonen viste at lokallaget kan
godkjennes i henhold til forskriften.

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

-

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

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

5.16.2

Dokumentasjon på medlemstall

NTF har sentral kontingentinnkreving. Fra og med 2013 vil kontingentbetalingene bli mottatt
av Økonomispesialisten. Utvalget kontrollerte et utvalg kontingentinnbetalinger, og fant
ingen avvik. Utvalget ber NTF sørge for at Økonomispesialisten har ocr-filene fra BBS let
tilgjengelig for fremtidige kontroller.

5.16.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

«Tillitsvalgtsamling 2012»

Gardermoen

16. – 18. november

- programmet viste at kurset kun hadde 9 timer og 45 minutter med
pedagogisk innhold. Dette er i strid med forskriftens § 11, hvor det kreves at
godkjente kurs må ha minst 10 timer med pedagogisk innhold. Kurset kan
dermed ikke godkjennes.
Innstilling:

Kurset godkjennes ikke på grunn av at kurset hadde for få timer med
pedagogisk innhold, jfr. forskriftens § 11. NTFs beregningsgrunnlag reduseres
med 16 deltakerdager.
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5.16.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NTFs beregningsgrunnlag reduseres med 16 deltakerdager, tilsvarende 128 grunnpoeng.
Organisasjonens tilskudd blir justert ved 2. fordeling 2014. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.17 NyG

Ny Generasjon

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/66016

Registreringstidspunkt: 31.12.2012

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 6 880
Bonuspoeng: 5 504
Totalt poeng: 12 384
Ant. medl. totalt:856
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 856
Tellende lokallag: 52
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: 6 880
Bonuspoeng: 5 504
Totalt poeng: 12 384
Ant. medl. totalt:856
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 856
Tellende lokallag: 52
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.17.1

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Oslo fylke:
Blindern, UiO

-

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

Til sammen for Oslo: 4 lokallag godkjennes (1 sjekket av 4 rapporterte lokallag)
Vestfold fylke:
Nøtterøy VGS

-

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

Til sammen for Vestfold: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
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Vest-Agder fylke:
Lindesnes US

-

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

Til sammen for Vest-Agder: 81 lokallag godkjennes (1 sjekket av 8 rapporterte lokallag)
Telemark fylke:
Høgskolen i Telemark

-

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 1 rapportert lokallag).
Finnmark fylke:
Alta VGS

-

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

Til sammen for Finnmark: 2 lokallag godkjennes (1 sjekket av 2 rapporterte lokallag)
Nord-Trøndelag fylke:
Val VGS

-

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

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

5.17.2

Dokumentasjon av medlemstall

NyG har kun sentral kontingentinnkreving, og medlemsregisteret blir hovedsakelig oppdatert
via OCR. De har imidlertid også noen innbetalinger via SMS, samt lokale vervinger hvor
pengene innbetales til sentral-leddet, enten kontant eller via bankterminal. På verveskjemaene
krysser man av for at man melder seg inn i organisasjonen, samt at det fremkommer at
kontingent for medlemskap er kr. 99,-. Organisasjonen fikk beskjed om at bekreftelsen på at
man har betalt en bestemt sum i kontingent kan gjøres enda mer eksplisitt, for eksempel ved
en rubrikk hvor det bekreftes at man har betalt en gitt sum i kontingent til organisasjonen. Det
ble bedt om å se dokumentasjon for et lite antall medlemmer, og det ble ikke funnet noen
avvik.
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5.18 SKU

Skeiv Ungdom

Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 13/65869

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 2 740
Bonuspoeng: 3 014
Totalt poeng: 5 754
Ant. medl. totalt: 529
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 428
Tellende lokallag: 12
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: 2 740
Bonuspoeng: 3 014
Totalt poeng: 5 754
Ant. medl. totalt: 529
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 428
Tellende lokallag: 12
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

SKU har elektronisk innsending av årsrapporter og medlemslister gjennom Hypersys.
Telemark fylke:
SKU Telemark

-

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 1 rapportert lokallag)
Vest-Agder fylke:
SKU Sør

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og
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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:
SKU Rogaland

-

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

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

-

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

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

5.18.2

Dokumentasjon på medlemstall

SKU har kun sentral innkreving, og får innbetalinger gjennom bankinnbetalinger, sms og
enkelte kontantinnbetalinger. Bank- og sms-innbetalingene gjøres gjennom Hypersys. Ved
kontantinnbetalinger benyttes en blankett som signeres av den som betaler og den som tar i
mot betalingen. Det ble gjort noen stikkprøver, og ingen avvik ble avdekket.

5.18.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene som satt per 31.12.12 viste at organisasjonen oppfyller
kravet til ungdomsrepresentasjon og kjønnsbalanse i styret.
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5.19 UG

Ungdomsgruppen i kreftforeningen

Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 13/66022

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 140
Bonuspoeng: 114
Totalt poeng: 1 254
Ant. medl. totalt: 1 316
Fylker med tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 168
Tellende lokallag: 6
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 1 030
Bonuspoeng: 0
Totalt poeng: 1 030
Ant. medl. totalt: 1 316
Fylker med tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 146
Tellende lokallag: 6
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.19.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget gjennomgikk årsrapporter fra lokallagene i Oslo/Akershus, Troms/Finnmark,
Hedmark, Østfold, Rogaland og Hordaland/Sogn og Fjordane. All nødvendig dokumentasjon
var på plass, og dokumentasjonen viste at lokallagene kan godkjennes i henhold til
forskriften.

5.19.2

Dokumentasjon på medlemstall

UG har sentral kontingentinnkreving og oppbevarer OCR-filene i sentralleddet. Utvalget
plukket ut noen få medlemmer og sjekket opplysningene i medlemsregisteret mot OCRfilene. Det ble ikke funnet avvik.
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Imidlertid viste en gjennomgang av oversikten over tellende medlemmer at 22 medlemmer
ikke kunne regnes som tellende, ettersom de var over 25 år per. 31.12.12. Antall tellende
medlemmer reduseres dermed til 146.

5.19.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene som satt per 31.12.12 avdekket at UG hadde oppgitt
feil styresammensetning i søknaden. Styret besto av fire kvinner og to menn, men UG hadde i
søknaden opplyst om at det besto av 3 kvinner og 3 menn. UG oppfyller dermed ikke kravet
om kjønnsbalanse i styret.

5.19.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

UGs beregningsgrunnlag reduseres med 22 tellende medlemmer, tilsvarende 110 grunnpoeng.
UG taper i tillegg bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret. Organisasjonens tilskudd blir justert
ved 2. fordeling 2014. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38
dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.20 UNOF De Unges Orkesterforbund
Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 13/65853

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 29 345,5
Bonuspoeng: 32 280,05
Totalt poeng: 61 625,55
Ant. medl. totalt: 4 327
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 11

Tellende medl. under 26: 3 113
Tellende lokallag: 120
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 4 032

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 29 345,5
Bonuspoeng: 32 280,05
Totalt poeng: 61 625,55
Ant. medl. totalt: 4 327
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 11

Tellende medl. under 26: 3 113
Tellende lokallag: 120
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 4 032

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

5.20.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

UNOF har elektronisk innsending av årsrapporter. Utvalget gjennomgikk årsrapporter fra 6 av
120 lokallag. All nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
lokallagene kan godkjennes i henhold til forskriften.

5.20.2

Dokumentasjon på medlemstall

UNOF har kun lokal kontingentinnkreving. Medlemslistene sendes inn elektronisk på samme
måte som årsrapportene. Utvalget gjennomgikk medlemslistene for de samme lokallagene
som ble gjennomgått i 5.20.1. Det ble ikke funnet avvik.
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5.20.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

Utvalget gjennomgikk dokumentasjonen for 3 av 11 kurs, og fant ingen avvik.

5.20.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.12 viste at UNOF kun hadde 3
styremedlemmer under 27 år. Dette får imidlertid ingen betydning for bonuspoengene for
ungdomsrepresentasjon i styret.
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5.21 YEKÊTÎ LAWAN
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 13/66020

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 690
Bonuspoeng: 759
Totalt poeng: 1 449
Ant. medl. totalt: 170
Fylker med tellende lokallag: 3
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 108
Tellende lokallag: 3
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: 690
Bonuspoeng: 759
Totalt poeng: 1 449
Ant. medl. totalt: 170
Fylker med tellende lokallag: 3
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 108
Tellende lokallag: 3
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.21.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Yekêtî Lawan må passe på at årsrapportene er daterte, jfr. forskriftens § 10.
Østfold fylke:
Østfold

-

all nødvendig dokumentasjon ble sendt inn i ettertid, og
dokumentasjonen viste at lokallaget kan godkjennes i
henhold til forskriften.

Til sammen for Østfold: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
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Akershus fylke:
Oslo/Akershus

-

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

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

-

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

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

5.21.2

Dokumentasjon på medlemstall

Yekêtî Lawan har kun sentral kontingentinnkreving. Innbetalingene kommer inn via ocr eller
sms. Utvalget foretok en stikkprøvekontroll, og fant ingen avvik.
Yekêtî Lawan ble trukket ut til utvidet kontroll av medlemstallet. Under følger resultatene av
kontrollen:
Antall sendte brev:
Antall svar per */*-2014:
Antall brev i retur vi ikke
fant adressen til:

60
26 (43 %)
2 (3 %)

Har du noen gang vært medlem av Yekêtî Lawan?
Var du medlem av Yekêtî Lawan i 2012?
Betalte du eller dine foreldre kontingent for deg til
Yekêtî Lawan for 2012?
Var kontingenten du eller dine foreldre betalte til
Yekêtî Lawan for 2012 på kr. 50,- eller mer?
Var du under 26 år i 2012?

Ja
25
23
21

Nei
0
0
1

Vet ikke
0
2
3

20

2

3

25

0

0

Svarprosenten i undersøkelsen er lav. Samtidig er det kun kommet to brev i retur vi ikke har
funnet nye adresser til. Det kan bety at medlemmene av organisasjonen har større terskel for å
svare på undersøkelser fra staten.
Alle respondentene svarer at de har vært medlem av organisasjonen på et eller annet
tidspunkt.
2 personer svarte «Vet ikke» på spørsmålene om de hadde vært medlem og betalt kontingent i
2012. En person svarte ja på spørsmålet om han hadde vært medlem i 2012, men vet ikke på
spørsmålet om kontingent.
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1 person svarte at han hadde vært medlem i 2012, men ikke hadde betalt kontingent i 2012. 1
annen person i den sammen familien svarte at han hadde vært medlem i 2012 og hadde betalt
kontingent, men at kontingenten ikke var på kr. 50,- eller mer.

5.21.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.12 viste at
organisasjonen oppfyller kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.
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6 Kontroll av internasjonalt driftstilskudd
6.1 CISV

CISV Norge Internasjonale Barneleire
Saksnummer: 2013/65891

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 77
Antall A-deltakere: 195
Poeng totalt: 753
Poeng A: 195

Antall B-deltakere: 186
Poeng B: 558

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 77
Poeng totalt: 753

Antall B-deltakere: 186
Poeng B: 558

Antall A-deltakere: 195
Poeng A: 195

Utvalget gjennomgikk alle de oppgitte aktivitetene. Ikke all nødvendig dokumentasjon var på
plass ved kontrolltidspunktet, men ble sendt inn kort tid etter. Dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Utvalget vil likevel be CISV om å gå igjennom sine rutiner for innhenting, kvalitetssikring og
oppbevaring av grunnlagsdokumentasjonen, og sørge for at dokumentene samles på en måte
som gjør det enkelt å finne frem til og gjennomgå ved kontroll.
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6.2 KRIK

Kristen Idrettskontakt
Saksnummer: 13/65852

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 5
Antall A-deltakere: 0
Poeng totalt: 93
Poeng A: 0

Antall B-deltakere: 31
Poeng B: 93

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 5
Poeng totalt: 93

Antall B-deltakere: 31
Poeng B: 93

Aktivitet nr. 1
-

Innstilling:

23.6 – 11.7

" KRIK Bergen CHRISC Team 2012 ”

Kenya

24.6 – 13.7

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

Aktivitet nr. 5

Innstilling:

Tanzania

Aktiviteten godkjennes

-

-

" KRIK Sommerteam 2012”

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

Aktivitet nr. 3

Innstilling:

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

"KRIK Agder/Stavanger CHRISC Team 2012” Uganda

23.6 – 14.7

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

6.3 N4F

Saksnummer: 13/66006

Registreringstidspunkt: 31.12.12

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

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

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

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 8
Poeng A: 8

Aktivitet nr. 1 "FORUM”
-

Innstilling:

Danmark

14. – 16. september

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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6.4 N4H

4H Norge
Saksnummer: 13/65864

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 2
Antall A-deltakere: 7
Poeng totalt: 7
Poeng A: 7

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 2
Poeng totalt: 7

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Aktivitet nr. 1
-

Innstilling:

Innstilling:

"RYE Vårkurs”

Ungarn

15. – 22. april

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

Aktivitet nr. 2
-

Antall A-deltakere: 7
Poeng A: 7

"RYE Rally”

Polen

4. – 11. august

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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6.5 NBUF Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund
Saksnummer: 13/65863

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 3
Antall A-deltakere: 10
Poeng totalt: 16
Poeng A: 10

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 3
Poeng totalt: 16

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Antall A-deltakere: 10
Poeng A: 10

NBUF ble bedt om å sende inn dokumentasjonen for sine internasjonale aktiviteter. De fikk
en siste frist til 23. april 2014. Da det 26. mai 2014 ikke hadde kommet inn dokumentasjon,
underkjente utvalget alle aktivitetene, i medhold av forskriften §§ 29 og 38. NBUF sendte så
inn en klage, og utvalget tok klagen til følge.
Aktivitet nr. 1
-

Innstilling:

"Utveksling Ukraina”

Ukraina

20.6 – 2.7

all nødvendig dokumentasjon ble sendt inn, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 3

Innstilling:

11. – 13. mars

Aktiviteten godkjennes

-

-

Tsjekkia

all nødvendig dokumentasjon ble sendt inn, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.

Aktivitet nr. 2

Innstilling:

"EBFYC styremøte”

"EBFYC workers conference”

Libanon

13. – 20. januar

all nødvendig dokumentasjon ble sendt inn, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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6.6 NF

Norsk folkehjelp
Saksnummer: 13/66021

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 3
Antall A-deltakere: 0
Poeng totalt: 15
Poeng A: 0

Antall B-deltakere: 5
Poeng B: 15

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 3
Poeng totalt: 15

Antall B-deltakere: 5
Poeng B: 15

Aktivitet nr. 1
-

Innstilling:

" Delegasjon”

Algerie

20.6 – 27.6

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

Aktivitet nr. 2
-

Innstilling:

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

" Ungdomsseminar”

Libanon

14.12 – 17.12

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

Aktivitet nr. 3

”Prosjektreise”

Kambodsja

19.10 – 28.10

-

det forelå ingen entydig dokumentasjon på deltakelse/gjennomført
aktivitet, men en samlet vurdering av dokumentasjonen tilsier at
aktiviteten godkjennes.

Innstilling:

Aktiviteten godkjennes, men NF bør sikre at det også foreligger
dokumentasjon som er datert i etterkant av aktivitetene, da dette i større grad
sannsynliggjør at aktiviteten har blitt gjennomført.
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6.7 NTF

Norsk Tourette Forening

Saksnummer: 13/65857

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 2
Poeng totalt: 2
Poeng A: 2

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 1
Poeng totalt: 2

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 2
Poeng A: 2

Aktivitet nr. 1 "COST Int. Conf. for Tourette Syndrome” Italia
-

Innstilling:

8. – 10. juni

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

Ung i kor
Saksnummer: 2013/65868

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 37
Poeng totalt: 37
Poeng A: 37

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 1
Poeng totalt: 37

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Aktivitet nr. 1
-

Innstilling:

Antall A-deltakere: 37
Poeng A: 37

"Norges Ungdomskor”

Italia

24.7 – 3.8

på kontrolltidspunktet manglet det god nok bekreftelse på at deltakerne
hadde deltatt på aktiviteten, jfr. forskriften § 29. UIK har imidlertid i
ettertid sendt inn dokumentasjon som sannsynliggjør at det oppgitte
antallet deltakere hadde deltatt på aktiviteten, og aktiviteten kan dermed
godkjennes. Utvalget oppfordrer UIK til å bruke utvalgets mal for
internasjonale aktiviteter i fremtiden, slik at de har en klar bekreftelse fra
arrangøren på hvem som deltok på aktiviteten.
Godkjennes
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6.9 UNOF De unges orkesterforbund
Saksnummer: 2013/65853

Registreringstidspunkt: 31.12.12

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 13
Antall A-deltakere: 214
Poeng totalt: 595
Poeng A: 214

Antall B-deltakere: 127
Poeng B: 381

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 13
Poeng totalt: 330

Antall B-deltakere: 39
Poeng B: 117

Aktivitet nr. 3
-

Innstilling:

Antall A-deltakere: 213
Poeng A: 213

" Bestum Toscana”

Italia

30.9 – 4.10

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

Aktivitet nr. 6

" Spaniaturné VUSO”

Spania

20. – 23. sept.

-

det manglet bekreftelse på at en av deltakerne hadde deltatt på aktiviteten,
jfr. forskriftens § 29.

Innstilling:

Aktiviteten godkjennes, men UNOFs beregningsgrunnlag nedjusteres med én
A-deltaker på grunn av at det manglet bekreftelse på at en av deltakerne hadde
deltatt på aktiviteten, jfr. forskriftens § 29.

Aktivitet nr. 11
-

Innstilling:

Innstilling:

USA

28.3 – 10.4

det manglet bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, jfr.
forskriftens § 29.
Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av at det manglet bekreftelse på at
deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, jfr. forskriftens § 29. UNOFs
beregningsgrunnlag nedjusteres med én aktivitet og 88 B-deltakere.

Aktivitet nr. 13
-

" Ung Symfoni i USA”

"World Amateur Orchestra Festival” Japan

17. – 19. august

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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6.8.1 Vedr. justering av tilskuddets størrelse
De Unges Orkesterforbunds beregningsgrunnlag nedjusteres med én A-deltaker og 88 Bdeltakere. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2014. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i medhold av § 38 dersom liknende avvik avdekkes i fremtiden.
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