PROTOKOLL
FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015

DATO: 11. juni 2015
TID: 12.00 – 16.00
STED: Stensberggata 27
Ref. nr. 2013/65007
Tilstede
Kirsti Marie Stokkeland
Lasse Birkeland
Bodil Rake Lystrup
Jon Christian Ottersen
Espen Andreas Hasle, til 13.30
Solveig Tesdal
Stian Seland, fra 14.00
Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)
Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent)
Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2015
1.1 2. fordeling av tilskuddet
Sekretariatet informerte om fordelingen av tilskuddet.
Vedtak:

T.T.E.

1.2. Utmåling av tilskudd til Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS) og Det
Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN)
I overgangsreglene i forskriften, § 41, heter det at «For tilskuddsårene 2015, 2016 og 2017 skal
ingen organisasjon som følge av endringene i § 15 motta nasjonal grunnstøtte som avviker mer
enn – 10 % i forhold til foregående tilskuddsår.» Endringene i § 15 gjelder reduksjonen i
basisbeløpet fra 3G til 2G. Overgangsordningen skal sikre at organisasjonene ikke får en for
stor nedgang i tilskuddet i tilskuddsåret 2015 sammenliknet med året før, tilskuddsåret 2014.
EDS og LAWAN fikk imidlertid ikke tilskudd i 2014. Dermed har organisasjonene intet
tilskudd å sammenligne med, og får sitt tilskudd utmålt fullt ut etter reglene i forskriftens § 16.
Fordi de begge er små organisasjoner, med et begrenset variabelt tilskudd, betyr endringen i
basistilskuddet at de begge får en relativt stor endring i tilskuddene. EDS vil kunne få en
nedgang på ca. 17 % som et resultat av forskriftsendringen, mens LAWAN vil kunne få en
nedgang på ca. 19 %.
Utvalget vurderte derfor om overgangsregelen kan leses slik at foregående tilskuddsår kan bety
det siste året organisasjonen fikk tilskudd, og at EDS og LAWAN dermed får utmålt sitt
tilskudd sett i lys av det tilskuddet de fikk i tilskuddsåret 2013.
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Vedtak:

Fordelingsutvalget vedtar at EDS og LAWAN får sine tilskudd for tilskuddsåret
2015 utmålt på bakgrunn av tilskuddet de mottok i 2013.
Det følger av forskriften § 13 at «For tilskuddsårene 2015, 2016 og 2017 skal
ingen organisasjon som følge av endringene i § 15 motta nasjonal grunnstøtte
som avviker mer enn – 10 % i forhold til foregående tilskuddsår.». For de aller
fleste organisasjoner vil forutgående tilskuddsår for 2015 være 2014. Utvalget
har vurdert hvordan forskriften er å forstå for de organisasjoner som ikke mottok
tilskudd i 2014. Denne situasjonen der organisasjoner har falt ut av ordningen ett
år, er ikke omtalt i forbindelse med innføringen av overgangsbestemmelsen i
§ 13. For EDS og LAWAN vil størrelsen på tilskuddet variere avhengig av om
2013 eller 2014 legges til grunn – slik at valg av 2013 som tilskuddsår gir den
minste reduksjon i støtten de mottar i 2015.
Ordlyden i § 13 kan tale for at forutgående tilskuddsår, er kalenderåret (2014)
før nåværende tilskuddsår (2015) – og at dette gjelder alle organisasjoner
uavhengig av om en eller flere av dem av ulike grunner ikke oppfylte vilkårene
for tilskudd dette året (2014). Formålet med tilskuddsordningen og intensjonen
med overgangsbestemmelsene trekker imidlertid i en annen retning. Etter
forskriftsendringene som trådte i kraft 1. desember 2014 ble minste anbefalte
basistilskudd (§ 15) redusert fra tre ganger grunnbeløpet i Folketrygden til to
ganger beløpet. Overgangsordningen (§ 42) ble innført for å unngå for rask
reduksjon i tilskuddet til de små organisasjonene. Rimelighetshensyn trekker
også i retning av å velge siste år organisasjonene mottok støtte som
utgangspunkt og redusere i henhold til overgangsbestemmelsen. En utmåling av
tilskudd uten overgangsregelen, vil føre til at EDS og LAWAN får et lavere
tilskudd i tilskuddsåret 2015 sammenlignet med andre organisasjoner og med det
sist utmålte tilskuddet disse to organisasjonene mottok. Etter en helhetsvurdering
har utvalget valgt å legge avgjørende vekt på formålet med tilskuddsordningen
og overgangreglene samt hva som fremstår som den rimeligste løsningen for
disse to organisasjonene.

Sak 2 - Internasjonal grunnstøtte 2015 – 1. fordeling av tilskuddet
Sekretariatet informerte om fordelingen av tilskuddet.
Vedtak:

T.T.E.

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – kontroll
3.1 AFS Norge Internasjonal utveksling (AFS)
Vedtak:

AFS beregningsgrunnlag reduseres med 29 deltakerdager, tilsvarende 232
grunnpoeng. Organisasjonen får 80 % bonuspoeng, og blir derfor trukket for til
sammen 417,6 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med
3. fordeling 2015. Eventuelt for mye utbetalt beløp blir motregnet
organisasjonens nasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2016 så langt det lar seg
gjøre. Dersom det ikke er mulig å motregne, vil organisasjonen måtte
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tilbakebetale beløpet. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i
forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
3.2 Barne- og ungdomsrevmatikergruppen (BURG)
Vedtak:

BURGs beregningsgrunnlag reduseres med 50 tellende medlemmer, tilsvarende
250 grunnpoeng, 2 tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng, og 145
deltakerdager, tilsvarende 1 160 grunnpoeng. Organisasjonen får i 2015 80 %
bonuspoeng, og blir derfor trukket til sammen 2 718 poeng.
BURGs tilskudd vil bli justert i forbindelse med 3. fordeling 2015. Eventuelt for
mye utbetalt beløp blir motregnet organisasjonens nasjonale grunnstøtte i
tilskuddsåret 2016 så langt det lar seg gjøre. Dersom det ikke er mulig å
motregne, vil organisasjonen måtte tilbakebetale beløpet. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.
BURG tas ut i ordinær kontroll i 2016.

3.3 CISV Norge Internasjonal Utveksling (CISV)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.4 Changemaker (CM)
Vedtak:

CMs beregningsgrunnlag oppjusteres med fem deltakerdager, tilsvarende 20
grunnpoeng. CM får i 2015 et tillegg på 60 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
derfor endringen en økning på 32 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i
forbindelse med 3. fordeling 2015.

3.5 De Frie Evangeliske Forsamlinger UNG (DFEF UNG)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.6 Dysleksi Norge (DiN)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.7 Den Norske Turistforening (DNT)
Vedtak:

DNTs beregningsgrunnlag reduseres med 27 deltakerdager, tilsvarende 216
grunnpoeng. DNT fikk ikke bonuspoeng i 2015. Organisasjonens tilskudd vil bli
justert i forbindelse med 3. fordeling 2015. Eventuelt for mye utbetalt beløp blir
motregnet organisasjonens nasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2016 så langt det
lar seg gjøre. Dersom det ikke er mulig å motregne, vil organisasjonen måtte
tilbakebetale beløpet. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i
forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

3

3.8 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS)
Vedtak:

EDS beregningsgrunnlag reduseres med 184 deltakerdager, tilsvarende 1472
grunnpoeng. EDS beregningsgrunnlag reduseres også med 7 tellende lokallag og
19 fylker, og har dermed ingen godkjente lokallag. Organisasjonen har dermed
færre enn 2 tellende lokallag i 2 fylker, og er dermed ikke lenger
tilskuddsberettiget, jf. forskriften § 14. Etter forskriften § 19 kan en organisasjon
søke om uttrappingstilskudd når den har mottatt nasjonal grunnstøtte jf. §§ 13
eller 14 i de tre foregående tilskuddsår, men ikke lenger oppfyller kravene til
antall tellende medlemmer, antall tellende lokallag eller antall fylker med
tellende lokallag. EDS fikk nasjonal grunnstøtte i 2013, men etableringstilskudd
etter § 17 i 2012 og avslag på søknaden i 2014. EDS er dermed ikke
tilskuddsberettiget i tilskuddsåret 2015. Organisasjonen kan heller ikke motta
tilskudd etter § 13 siden de har færre enn 700 tellende medlemmer og 5 tellende
lokallag i 5 fylker, eller etableringstilskudd etter § 17 siden de har mottatt
nasjonal grunnstøtte innenfor de siste fem år, jfr. forskriften § 17 første ledd.
EDS har fått utbetalt kr. 148 776,- i et a-konto beløp for 2015, og må
tilbakebetale dette beløpet. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter
forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

3.9 Hekta – trosopplæring for ungdom (HEKTA)
Vedtak:

HEKTAs beregningsgrunnlag økes med 23 tellende medlemmer, tilsvarende 115
grunnpoeng, og 7 tellende lokallag, tilsvarende 350 grunnpoeng. HEKTA har i
2015 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en
økning på 976,5 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 3.
fordeling 2015.

3.10 Humanistisk Ungdom (HU)
Vedtak:

HUs beregningsgrunnlag reduseres med 63 deltakerdager, men fordi andelen
kurspoeng er høyere enn den samlede grunnpoengsummen av medlemmer og
lokallag, vil endringen ikke ha poeng- eller kronemessig betydning, jf.
forskriften § 16 andre ledd bokstav c). Utvalget vil imidlertid vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.

3.11 Landsforeningen for Nyrepasienter og transplanterte (LNT)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.12 Mental Helse Ungdom (MHU)
Vedtak:

MHUs beregningsgrunnlag oppjusteres med ni deltakerdager, tilsvarende 72
grunnpoeng. MHU har i 2015 et tillegg på 80 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
endringen derfor en oppjustering på 129,6 poeng. Organisasjonens tilskudd blir
justert ved 3. fordeling 2015.
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3.13 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU)
Vedtak:

NEFUs beregningsgrunnlag reduseres med 25 deltakerdager, tilsvarende 200
grunnpoeng. NEFU får i 2015 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen
derfor en reduksjon på 420 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i
forbindelse med 3. fordeling 2015. Eventuelt for mye utbetalt beløp blir
motregnet organisasjonens nasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2016 så langt det
lar seg gjøre. Dersom det ikke er mulig å motregne, vil organisasjonen måtte
tilbakebetale beløpet. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i
forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

3.14 Norges Husflidslag (NH)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.15 Norges Livredningsselskap (NLS)
Vedtak:

NLS beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende medlemmer, tilsvarende 6
grunnpoeng, og ett lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. Organisasjonen får
90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 106,4
poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 3. fordeling
2015. Eventuelt for mye utbetalt beløp blir motregnet organisasjonens nasjonale
grunnstøtte i tilskuddsåret 2016 så langt det lar seg gjøre. Dersom det ikke er
mulig å motregne, vil organisasjonen måtte tilbakebetale beløpet. Utvalget vil
vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik
avdekkes ved fremtidige kontroller.

3.16 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO)
Vedtak:

NORILCOs beregningsgrunnlag reduseres med 1 tellende lokallag, tilsvarende
50 grunnpoeng, og 87 deltakerdager på kurs, tilsvarende 696 grunnpoeng.
Organisasjonen fikk ikke bonuspoeng i 2015. På grunn av at antall poeng basert
på deltakerdager på kurs maksimalt kan utgjøre 50 % av det totale antallet
grunnpoeng, var NORILCOs kurspoeng på forhånd redusert med 90
grunnpoeng. Til sammen utgjør derfor endringen etter kontrollen en reduksjon
på 656 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 3.
fordeling 2015. Eventuelt for mye utbetalt beløp blir motregnet organisasjonens
nasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2016 så langt det lar seg gjøre. Dersom det
ikke er mulig å motregne, vil organisasjonen måtte tilbakebetale beløpet.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

3.17 Norges Røde Kors (NRX)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

3.18 Søndagsskolen Norge (NSSF)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.
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3.19 Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-UNG)
Vedtak:

PEF-UNGs beregningsgrunnlag reduseres med 34 deltakerdager, tilsvarende 272
grunnpoeng. Organisasjonen fikk 90 % bonuspoeng i 2015. Til sammen utgjør
endringen derfor en reduksjon på 516,8 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli
justert i forbindelse med 3. fordeling 2015. Eventuelt for mye utbetalt beløp blir
motregnet organisasjonens nasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret 2016 så langt det
lar seg gjøre. Dersom det ikke er mulig å motregne, vil organisasjonen måtte
tilbakebetale beløpet. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i
forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
PEF-UNG vil bli tatt ut i ny kontroll i tilskuddsåret 2016.

3.20 PRESS – Redd Barna Ungdom (PRESS)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

3.21 Ungdom mot EU (UMEU)
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

3.22 Misjonsforbundet UNG (UNG)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

Sak 4 – Internasjonal grunnstøtte 2015 – kontroll
4.1 AFS Norge Internasjonal utveksling (AFS)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

4.2 Humanistisk Ungdom (HU)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

4.3 Natur og ungdom (N&U)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

4.4 Norsk Folkehjelp (NF)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

4.5 Norges Unge Katolikker (NUK)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

4.6 Pinsevennenes Barne- og Ungdomsarbeid (PBU)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.
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4.7 Ungdom mot EU (UMEU)
Vedtak:

UMEUs beregningsgrunnlag nedjusteres med fem A-deltakere. Kr/poeng ved 2.
fordeling var 1 185, og UMEU skulle dermed hatt utbetalt kr. 4 741. UMEU fikk
utbetalt kr. 10 668, og har dermed fått utbetalt kr. 5 927 i uberettiget tilskudd.
Beløp vil bli motregnet organisasjonens internasjonale grunnstøtte i tilskuddsåret
2016 så langt det lar seg gjøre. Dersom det ikke er mulig å motregne, vil
organisasjonen måtte tilbakebetale beløpet. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved
fremtidige kontroller.

4.8 Misjonsforbundet UNG (UNG)
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

Sak 5 - Eventuelt
5.1 Utvalgsmøte i august
Vedtak:

Utvalget gjennomfører et utvalgsmøte 20. august kl. 12.00 – 15.00.

5.2 Nytt tilskuddsbrev til Norsk Folkehjelp - 2. utbetaling nasjonal grunnstøtte
Vedtak:

Ettersom Norsk Folkehjelp har redegjort for at tilskuddet fra FUV for 2013 var
spesifisert i organisasjonens årsregnskap, utarbeider utvalget et nytt
tilskuddsbrev til organisasjonen for 2. utbetaling av nasjonal grunnstøtte for
2015, hvor kravet om å sende inn revisorattest innen 15. juni frafalles.

Ved protokollen:

Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver

Ellen Gjeruldsen
rådgiver

Protokollen godkjennes:

Kirsti Marie Stokkeland
leder
Møteplan for Fordelingsutvalget 2015:
6. møte torsdag 20.8.15 kl. 12.00 – 15.00. møterom 6 (7. etg)
Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.
Neste tertialmøte med BLD avholdes ***dag **.*.201* kl. **.00.
Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5).
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