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PROTOKOLL 

FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2016 
 

 

DATO: 16. september 2016 

TID: 10.00 – 16:00 

STED: Hotel Bristol, Oslo 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lasse Birkeland 

Jørgen Kaurin 

Signe Lindbråten 

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen 

Elin Kjeldstadli Hatlestad  

Stian Seland 

Bodil Rake Lystrup 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2016 – kontroll 

 

1.1 Ung i Kor (UIK) 

 

Vedtak: UIKs beregningsgrunnlag har allerede blitt oppjustert med 76 poeng, og 

organisasjonens tilskudd ble justert i forbindelse med 2. fordeling 2016. 

Ettersom den underkjente internasjonale aktiviteten «Norges Ungdomskor» i 

stedet er godkjent som et sentralt kurs, oppjusteres organisasjonens 

beregningsgrunnlag dermed med ytterligere 170 deltakerdager, tilsvarende 340 

grunnpoeng. Organisasjonen får 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør den siste 

endringen derfor en oppjustering på 646 poeng. Ved 2. utbetaling i 2016 var 

kroner per poeng 28,52. UIK skal dermed ha ytterligere kr. 16 486,- i nasjonal 

grunnstøtte i 2016. Ettersom det ikke vil foretas en 3. utbetaling av nasjonal 

grunnstøtte i 2016, vil dette beløpet utbetales til UIK ved 1. utbetaling av 

nasjonal grunnstøtte for 2017, i tillegg til tilskuddet for 2017. 

 

1.2 Norges Unge Katolikker (NUK) 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 
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Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2016 – kontroll - omgjøring av vedtak - Ung i Kor 

(UIK) 

 

Vedtak:  Etter kontroll av beregningsgrunnlaget for internasjonal grunnstøtte i 2016, fikk 

UIK nedjustert sitt beregningsgrunnlag med 37 A-deltakere. I vedtaket sendt 

organisasjonen 2.6.2016 fremkommer det at UIK må tilbakebetale det 

uberettigede beløpet dersom det ikke lar seg gjøre å motregne i 2017.  

  

 Grunnet en utregningsfeil i Fordelingsutvalgets database i forbindelse med 2. 

utbetaling av internasjonal grunnstøtte for 2016, viser det seg at det ikke vil være 

mulig å motregne i 2017. UIK må derfor betale tilbake det uberettigede beløpet 

på kr. 34 369 i 2016.  

 

Sak 3 – Risikovurdering av Fordelingsutvalget 

 

Utvalget foretok en risikovurdering   av eget arbeid knyttet til søknadsbehandling, og vil følge 

opp vurderingene i forbindelse med saksbehandling, så vel som ved revideringer og endringer i 

regelverket for tilskuddsordningen.  

 

Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 4 – Konsekvensmatrise 

 

Utvalget foretok en systematisk gjennomgang av egen praksis knyttet til bruk av forskriftens 

sanksjonsmuligheter overfor organisasjonene i forbindelse med søknadsbehandling, og vil 

legge matrisen til grunn for å sikre likebehandling av organisasjonene. 

 

Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 5 – Datoer for høstens utvalgsmøter 

 

Saken utsettes.  

 

Sak 6 – Eventuelt 

 

Sekretariatet orienterte utvalget om det nye søknads- og saksbehandlingssystemet. 
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Ved protokollen: 

 

      

Carl F. Gjerdrum   Ellen Gjeruldsen 

seniorrådgiver   rådgiver 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Marie Stokkeland    

leder 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2016: 

5. møte ***dag **.**.16 kl. **.00 – **.00,  møterom * (7. etg) 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Stensberggata 27.  

 

Neste tertialmøte med BLD avholdes ***dag *.*.2016 kl. **.00. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


