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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2015 – kontroll
1.1 Korpsnett Norge (KNN)
Vedtak:

KNNs beregningsgrunnlag reduseres med fem tellende lokallag, tilsvarende 250
grunnpoeng. Organisasjonen får 10 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen
derfor en reduksjon på 275 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.

1.2 Det Kurdiske Ungdomsforbundet (LAWAN)
Vedtak:

LAWANs beregningsgrunnlag reduseres med 76 tellende medlemmer, og får
dermed kun godkjent 37 tellende medlemmer. LAWANs beregningsgrunnlag
reduseres også med 10 tellende lokallag og 9 fylker, og organisasjonen har
dermed ingen godkjente lokallag. Ettersom LAWAN da har færre enn 100
tellende medlemmer og færre enn 2 tellende lokallag i 2 fylker, er
organisasjonen ikke lenger tilskuddsberettiget, jf. forskriftens § 14. LAWAN har
fått utbetalt til sammen kr. 212 143,- i tilskudd for 2015, og må tilbakebetale
dette beløpet.
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
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lokallag eller antall fylker med tellende lokallag. LAWAN mottok nasjonal
grunnstøtte i 2012 og 2013, men fikk avslag på søknaden i 2014. LAWAN er
dermed ikke berettiget til å motta uttrappingstilskudd for 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.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. LAWAN vil bli gjenstand
for forutgående kontroll ved neste søknad.
1.3 Norges Blindeforbunds Ungdom
Vedtak:

NBFU beregningsgrunnlag reduseres med ett tellende medlem, tilsvarende 5
grunnpoeng, og 14 deltakerdager, tilsvarende 112 grunnpoeng. Organisasjonen
får 100 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 224
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.

1.4 Norsk Cøliakiforbunds Ungdom (NCFU)
Vedtak:

NCFUs beregningsgrunnlag oppjusteres med 22 tellende medlemmer,
tilsvarende 110 grunnpoeng, og reduseres med 9 deltakerdager, tilsvarende 82
grunnpoeng. Til sammen oppjusteres beregningsgrunnlaget med 28 grunnpoeng.
NCFU har i 2015 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen
derfor en oppjustering på 58,8 poeng. Organisasjonens tilskudd blir justert ved 3.
fordeling 2015. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38
dersom tilsvarende negative avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

1.5 Norges Døveforbund (NDF Døve)
Vedtak:

NDF Døves beregningsgrunnlag nedjusteres med 749 deltakerdager, tilsvarende
1 750 grunnpoeng. NDF Døve får i tillegg 110 % bonuspoeng. Fordi poeng
basert på deltakerdager på kurs maksimalt kan utgjøre 50 % av en organisasjons
grunnpoeng, blir likevel ikke denne poengsummen høyere. Til sammen utgjør
endringen derfor en reduksjon på 1 925 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 ser spesielt alvorlig på at avvikene i denne
kontrollen også ble avdekket og påpekt i den forrige kontrollen, for tilskuddsåret
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2010. Utvalget mener at dette er skjerpende for bruken av sanksjoner. Utvalget
vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik
avdekkes ved fremtidige kontroller. NDF Døve tas ut i ny kontroll for
tilskuddsåret 2016.
1.6 Norsk Folkehjelp (NF)
Vedtak:

NFs beregningsgrunnlag reduseres med 125 tellende medlemmer, tilsvarende
409 grunnpoeng, og fire deltakerdager, tilsvarende 32 grunnpoeng. NF får i 2015
10 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 485,1
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.

1.7 Norges Handikapforbund (NHF)
Vedtak:

NHFs beregningsgrunnlag reduseres med 17 tellende lokallag, tilsvarende 850
grunnpoeng. Organisasjonen får 10 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen
derfor en reduksjon på 935 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.

1.8 Norges Musikkorpsforbund (NMF)
Vedtak:

NMFs beregningsgrunnlag reduseres med 315 deltakerdager, tilsvarende 157,5
grunnpoeng. Organisasjonen får 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen
derfor en reduksjon på 299,25 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 senere kontroller.

1.9 Norges Unge Katolikker (NUK)
Vedtak:

NUKs beregningsgrunnlag reduseres med 58 tellende lokallag, tilsvarende 174
grunnpoeng, og 27 deltakerdager, tilsvarende 27 grunnpoeng. Organisasjonen får
110 % bonuspoeng i 2015. Til sammen utgjør derfor endringen etter kontrollen
en reduksjon på 422,1 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i
forbindelse med 3. fordeling 2015. Eventuelt for mye utbetalt beløp blir
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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.
NUK vil bli tatt ut i ny kontroll for tilskuddsåret 2016. NUK ble i år tatt ut i
utvidet kontroll for grunnlagsåret 2013 på bakgrunn av den medieomtalen som
har vært om medlemmer i Den katolske kirke. Resultatet av Fordelingsutvalgets
stedlige kontroll av NUK viser ikke vesentlige avvik i forhold til den innsendte
søknaden, og skiller seg ikke vesentlig ut sammenliknet med andre
organisasjoner i årets kontroll. På denne bakgrunn, og fordi den stedlige
kontrollen ble ferdigstilt så sent på året, vil utvalget i stedet gjennomføre den
utvidede kontrollen i tilskuddsåret 2016, for grunnlagsåret 2014.
1.10 Press – Redd Barna Ungdom (Press)
Vedtak:

PRESS beregningsgrunnlag økes med 348 deltakerdager på kurs, tilsvarende
2 784 grunnpoeng. Organisasjonen får 110 % bonuspoeng. Det totale antallet
poeng økes derfor med 5 846,4 poeng totalt. Organisasjonens tilskudd vil bli
justert i forbindelse med 3. fordeling 2015.

1.11 Ungdom mot EU (UMEU)
Vedtak:

UMEUs beregningsgrunnlag nedjusteres med 42 tellende medlemmer,
tilsvarende 210 grunnpoeng, og oppjusteres med 33 deltakerdager, tilsvarende
264 grunnpoeng. UMEU fikk 100 % bonuspoeng i 2015, og oppjusteres dermed
med totalt 298 poeng. Tilskuddet justeres ved 3. fordeling 2015.
Fordelingsutvalget vil presisere at det ble avdekket negative avvik i denne
kontrollen, og utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter dersom liknende
avvik avdekkes i fremtiden.

1.12 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF)
Vedtak:

VBUF trekkes for 22 tellende medlemmer, tilsvarende 110 grunnpoeng, 2
tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng, og fire deltakerdager, tilsvarende
32 grunnpoeng. VBUF fikk 110 % bonuspoeng i 2015. Til sammen utgjør
endringen derfor en reduksjon på 508,2 poeng. Tilskuddet justeres ved 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.
VBUF vil bli tatt ut i ny kontroll for tilskuddsåret 2016.
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1.13 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom (EDS)
Vedtak:

Fordelingsutvalget har mottatt ytterligere dokumentasjon i kontrollen, og velger
på bakgrunn av denne å omgjøre eget vedtak, jfr. Forvaltningsloven § 35 første
ledd bokstav a). EDS beregningsgrunnlag reduseres således kun med ett tellende
lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og 58 deltakerdager, tilsvarende 464
grunnpoeng. EDS får ikke bonuspoeng i tilskuddsåret 2015. Til sammen utgjør
reduksjonen 514 poeng, men fordi antall kurspoeng utgjør mer enn 50 % av de
totale antall poengene, blir reduksjonen kun på 100 poeng.
Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 3. fordeling 2015. Dersom
justeringen fører til at organisasjonen har fått utbetalt for mye i tilskudd i 2015,
vil dette tilskuddet enten motregnes i tilskuddsåret 2016 eller kreves
tilbakebetalt. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens
§ 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2015 – kontroll
2.1 Norges Aserbaijanske Ungdomsforening (NAYO)
Vedtak:

NAYOs aktiviteter blir ikke godkjent på grunn av manglende bekreftelse på at
deltakerne hadde deltatt på aktivitetene. NAYO har allerede fått utbetalt kr.
17 769,-. Dette beløpet blir motregnet eventuelt internasjonalt tilskudd i 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.

2.2 Norges Døveforbund (NDF Døve)
Vedtak:

NDF Døves beregningsgrunnlag nedjusteres med 12 A-deltakere og en Bdeltaker. Kr/poeng ved 2. fordeling var 1 185, og NDF Døve skulle dermed hatt
utbetalt kr. 7 110. NDF Døve fikk utbetalt kr. 24 876, og har dermed fått utbetalt
kr. 17 766 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.

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2015 - kontroll – klage – Norges Livredningsselskap (NLS)
Vedtak:

Fordelingsutvalget har vurdert Norges Livredningsselskap (NLS) sin klage, og
tar den til følge. Organisasjonenes beregningsgrunnlag for nasjonal grunnstøtte i
2015 oppjusteres med ett tellende lokallag, slik at antall tellende lokallag er 14.
Tilskuddet justeres ved 3. fordeling 2015.
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Sak 4 – Nasjonal grunnstøtte 2010 – videre innkreving av utestående beløp –
Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU)
Fordelingsutvalget sendte 11. desember 2013 en forespørsel til Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD) om å innkreve utestående beløp på kr. 145 762 fra RKU etter
kontrollen av tilskuddsåret 2010. I brevet skriver utvalget blant annet at:
«Utvalget har gjentatte ganger forsøkt å få organisasjonen til å tilbakebetale tilskuddet,
sist med frist 1. desember i år, uten at dette har ført frem. Organisasjonen har ikke søkt
om tilskudd i 2013 eller 2014, og beløpet kan således ikke motregnes. Utvalget vurderer
imidlertid at det vil være mulig å inndrive kravet ved å foreta rettslige skritt, og at
videre innkreving vil være regningssvarende. Utvalget ønsker derfor ikke å stille saken i
bero.»
BLD har i brev av 13. juli 2015 sendt saken til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) etter at departementet har forsøkt å inndrive pengene gjennom Namsfogden. I brevet
skriver BLD blant annet at:
«Departementet har med bistand fra Namsmannen i Trondheim søkt å inndrive kravet
mot organisasjonen. Namsmannen har avsluttet saken uten å finne noe til utlegg, det vil
si at det per nå ikke er noe å hente av verdier hos Revolusjonær kommunistisk ungdom.
Departementet viser til at Bufdir er gitt fullmakt til å følge opp krav etter
tilskuddsordningene de forvalter, herunder tilskudd under Fordelingsutvalget.
Departementet overfører derfor saken til Bufdir for videre oppfølging.»
I forskriften § 38 heter det at:
«Erstatningskrav mot enkeltpersoner i organisasjonen kan reises i tillegg til eller i stedet
for krav mot organisasjonen når vedkommende enkeltpersoner har opptrådt
erstatningsbetingende.»
Utvalget har fått saken for å gi en rådgivende vurdering.
Vedtak:

Utvalget har vurdert saken, men ber Bufdir om å utrede saken mer, særlig med
hensyn til foreldelsesfrist for krav om tilbakebetaling fra enkeltpersoner i
organisasjonen.

Ved protokollen:

Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver

Ellen Gjeruldsen
rådgiver

Protokollen godkjennes:
Kirsti Marie Stokkeland
leder
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Møteplan for Fordelingsutvalget 2015:
7. møte ***dag **.*.15 kl. **.00 – **.00. møterom * (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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