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1 Innledning
Fordelingsutvalget er gjennom «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009 og med
endringer av 1. desember 2014», 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, se forskriften
§ 37 annet ledd, og hvor organisasjonene gis tilbakemelding om mangler eller feil som må
rettes opp dersom støtte skal kunne gis. Dette behandles fortløpende i utvalgets møter og
omtales i Fordelingsutvalgets møteprotokoller og, i noen tilfeller, i utvalgets årsrapport.
Utvalget orienterer også departementet om enkeltsaker i de faste møtene med dem. 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, se forskriften § 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, 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 eller bli
redusert påfølgende år, se forskriften § 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, jf. forskriftens § 31, 4.
ledd. Av revisorattesten skal det framgå dokumenterte opplysninger om
organisasjonens medlemstall, lokallag og fylker slik forskriften definerer kriteriene.
Eventuelle følgebrev fra organisasjonen med forklaringer, forbehold eller spørsmål,
må gis særlig oppmerksomhet. Fordelingsutvalget skal foreta en
rimelighetsvurdering av de oppgitte data, bl.a. ved å sammenlikne med tidligere års
søknader.
 Dersom Fordelingsutvalget oppdager eller har mistanke om ikke tilfredsstillende
forhold, må utvalget utrede forholdet nærmere. Utvalget kan velge å kontrollere
bare deler av en organisasjons beregningsgrunnlag. Dersom denne delvise
kontrollen avdekker systematiske feil, bør utvalget vurdere en full gjennomgang av
hele beregningsgrunnlaget.
 Ved den årlige, særskilte kontrollen trekkes minimum 15 organisasjoner ut for
nærmere kontroll. Fordelingsutvalgets kontrollarbeid skal etterprøve revisors
arbeid, herunder revisors kontrollhandlinger. De uttrukne organisasjonene skal
kontrolleres for alle de kriterier som særattestasjonen skal inneholde. Utvalget bør
kontakte revisor, daglig leder og eventuelt den valgte styreleder. Ved samtale med
revisor får man nærmere innsikt i den kontroll han eller hun har gjort. Revisors
egne notater er nyttig materiale for videre undersøkelser. Omfanget av den
særskilte kontrollen avhenger blant annet av det inntrykk utvalget får av
søknadsdokumentene, samtaler med revisor og ledelse, det reviderte årsregnskap
for organisasjonen, det sentrale medlemsregister, og årsrapportene fra lokallagene
samt eventuelle stikkprøver.
 Ved Stortingets behandling av St. meld. 32 (1996-97) ble det tatt inn en
bestemmelse i forskriften som medfører at myndighetene ikke kan kreve det
sentrale medlemsregisteret utlevert, men myndighetene gis rett til innsyn (jf.
Forskriftens § 4 siste ledd). Dette må innebære at utvalget bare kan få det sentrale
medlemsregisteret utlevert når organisasjonen ikke motsetter seg dette, men at
utvalget ellers må få innsyn på stedet, dvs. i organisasjonens sekretariat.
Forskriftens § 4 siste ledd begrenser også myndighetenes mulighet til å foreta stikkprøvekontroll ved å kontakte enkeltpersoner da heller ikke deler av det sentrale
medlemsregisteret kan bringes ut av organisasjonens lokaler med mindre det skjer
med organisasjonens vilje.
 Konkret kan da kontrollen skje ved at organisasjonen kan låne ut det materialet
som revisor har hatt til rådighet, eller at utvalget kan få innsyn i dette materialet i
organisasjonens sekretariat. Dersom utvalget ønsker å foreta stikkprøvekontroll av
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medlemmene, kan utvalget enten ringe eller tilskrive medlemmene. Dersom
organisasjonen motsetter seg dette skal utvalget enten ringe eller tilskrive
medlemmene fra organisasjonens sekretariat. Resultatet av stikkprøvene må
anonymiseres. Dersom utvalget foretar stikkprøvene skal arbeidsdokumentasjon
med opplysninger fra det sentrale medlemsregisteret makuleres. Organisasjonen
skal ikke ha tilgang til arbeidsdokumentasjon med opplysninger fra det sentrale
medlemsregisteret.»
I Instruks for Fordelingsutvalget, punkt 3.2 Grunntilskudd til internasjonalt arbeid, heter det:
 «På søknadstidspunktet og under den saksbehandlingen som følger legges det vekt
på å kontrollere om søknaden oppfyller forskriftens § 30, jf. § 31, 3. ledd.
Eventuelle følgebrev fra organisasjonen med forklaringer, forbehold eller spørsmål,
må gis særlig oppmerksomhet. Fordelingsutvalget skal foreta en rimelighetsvurdering av de oppgitte data, bl.a. ved å sammenlikne med tidligere års søknader.
Utvalget må forvisse seg om at den internasjonale aktiviteten gir poeng og ikke
kommer inn under forskriftens § 22, 2. ledd, 2. setning.
 Dersom Fordelingsutvalget oppdager eller har mistanke om ikke tilfredsstillende
forhold, må utvalget utrede forholdet nærmere. Utvalget kan velge å kontrollere
bare deler av en organisasjons beregningsgrunnlag. Dersom denne delvise
kontrollen avdekker systematiske feil, bør utvalget vurdere en full gjennomgang av
hele beregningsgrunnlaget.
 Ved den årlige, særskilte kontrollen trekkes minimum 7 organisasjoner ut for
nærmere kontroll. De uttrukne organisasjonene skal kontrolleres for alle vilkårene
for internasjonalt tilskudd. Etter departementets mening vil det her være tale om
dokumentasjon som ikke kan sies å være en del av det sentrale medlemsregisteret,
og organisasjonene må derfor kunne pålegges å utlevere dokumentasjon i henhold
til forskriftens § 29. Utvalget bør kontakte daglig leder og den valgte styreleder.
Omfanget av den særskilte kontrollen avhenger blant annet av det inntrykk utvalget
får av søknadsdokumentene, samtaler med ledelsen, det reviderte årsregnskap for
organisasjonen, dokumentasjon for internasjonale aktiviteter samt eventuelle
stikkprøver. Utvalget må forvisse seg om at den internasjonale aktiviteten gir poeng
og ikke kommer inn under forskriftens § 22, 2. ledd, 2.»

1.2 Innskjerping av dokumentasjonskrav ved søknadstidspunktet
Fordelingsutvalget har gjentatte ganger strammet inn på kravet om at organisasjonene må
kontrollere grunnlagsdokumentasjonen før søknaden sendes inn, og at organisasjonene kun
må søke med de grunnlagstallene de har dokumentasjon for i sentralleddet på
søknadstidspunktet. Fordelingsutvalget har følgelig også strammet inn på organisasjonenes
mulighet for innhenting av manglende dokumentasjon ved funn av mangler på
kontrolltidspunktet, men uten å sette til side vanlig forvaltningspraksis.

1.3 Organisasjoner i kontroll 2016
Utvalget valgte på særskilt grunnlag å trekke ut 26 organisasjoner til den nasjonale kontrollen
og 13 til den internasjonale. Elleve av organisasjonene ble trukket ut til både den nasjonale og
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internasjonale kontrollen. I realiteten omhandler derfor denne rapporten kontroll av 28
organisasjoner.
Organisasjonene ble tatt ut i kontroll etter en risikovurdering. Hovedårsakene til at akkurat
disse organisasjonene ble trukket ut til kontroll, var:
 hadde ikke blitt kontrollert de siste fire årene
 oppfølging av tidligere kontroller
 grenseverdier i antall medlemmer, lokallag osv
 tilbakemelding fra revisor i særattestasjonen

1.4 Utvidelse av kontrollen
Utvalget har fra og med 2004 utvidet kontrollmetodene i tråd med instruksen for utvalget og
anbefalingene i Rapport 2002-06-17 ”Om bruk av kontrollmetoder og revisors
særattestasjon”. Denne utvidelsen har innebåret at utvalget har gått bak dokumentasjonen som
blir fremlagt for å kontrollere om dokumentasjonen er ekte og korrekt.
Metodene for utvidet kontroll innebærer bl.a. å kontakte personer oppgitt som tellende
medlemmer for å kontrollere om av de for eksempel har vært medlem i organisasjonen, var
medlem i det gjeldende grunnlagsåret, hadde betalt kontingent for det gjeldende grunnlagsåret
og om medlemmet var under 26 i grunnlagsåret. Lokallagsledere og andre med verv i
lokallaget kontaktes for å kontrollere om årsrapportene som fremlegges for utvalget er ekte og
at opplysningene som står i rapporten ikke er endret etter at de er sendt inn til organisasjonens
sentralledd. Det kan også sendes brev til kursledere med spørsmål om kursets innhold,
varighet og deltakere. I forbindelse med internasjonal grunnstøtte kontakter utvalget
medlemmer som oppgis som deltakere på aktiviteten for å kontrollere at de faktisk deltok og
at andre opplysninger som er gitt om aktiviteten er korrekte.
I forbindelse med utvidet kontroll er det også i enkelte tilfeller tatt kontakt med banker og
Posten for å kontrollere ektheten til innbetalingsgiroer og lignende.
I 2016 ble én organisasjon tatt ut i utvidet kontroll.
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2 Resultat av kontrollen
Dette er Fordelingsutvalgets rapport etter kontroll av 28 organisasjoner og deres grunnlag for
å motta nasjonalt og/eller internasjonalt driftstilskudd for tilskuddsåret 2016. Kontrollen
bygger på en gjennomgang av dokumentasjon oppbevart hos de forskjellige organisasjonene
og møter med organisasjonenes ledelser. 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, se forskriften § 36 og forvaltningsloven kap. VI, § 28. Klageinstans er
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).
Utvalget har de siste årene bemerket at det er avdekket flere avvik enn det som har vært
normalt tidligere år. Utvalget vil i 2016 si at denne tendensen muligens er i ferd med å snu.
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. Likevel er det i år færre justeringer i
gjennomsnitt, og også færre alvorlige feil. For de fleste organisasjonene er det snakk om
mindre feil og avvik som oftest skyldes dårlig kvalitetssikring av innhentet dokumentasjon og
dårlige rutiner for overføring av kompetanse til nye ansatte. 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. I
tillegg har utvalget også i år hatt et par organisasjoner hvor forståelsen av forskriftens krav
har vært for dårlig, på tross av at organisasjonene har deltatt på flere av de årlige
opplæringsseminarene og vært i kontroller de siste årene.
Utvalget har tidligere pekt på flere forklaringer for hvorfor det finnes avvik i
grunnlagsdokumentasjonen, og mener fortsatt at 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, selv om utvalget ser en gradvis forbedring av rutiner og bruk av
maler og sjekklister.
FUV satte i 2014 i gang noen tiltak for å forsøke å dempe risikoen for avvik. Ut i fra utvalgets
erfaring de siste årene har særlig oppfølging av organisasjoner over flere år hatt god effekt.
Det er viktig ikke å gi slipp på organisasjonene før de har fått på plass gode rutiner som
sørger for å luke ut feilene.
Utvalget ser også at flere organisasjoner deltar på utvalgets årlige opplæringsseminar, og
gjerne flere ganger. Imidlertid finnes det fortsatt feil hos organisasjoner som har deltatt på
seminaret, noe som kan bety at felles opplæring og veiledning for noen har mindre effekt enn
bilaterale møter med tett og tilpasset oppfølging.
Utvalgets sekretariat sender oftere ut e-poster til organisasjonene i løpet av året med tips om
hvordan organisasjonene kan forbedre innhenting, kvalitetssikring og oppbevaring av
grunnlagsdokumentasjonen slik at dette ikke bare skjer rundt søknadstidspunktet. Utvalget
har fått gode tilbakemeldinger fra organisasjonene på dette, men kan ikke se at det har en
direkte effekt.
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Utvalget håper å kunne se ytterligere effekt av tiltakene de neste årene.
Praksisen med å trekke ut hovedparten av organisasjonene i kontrollen blant dem 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. Samtidig blir flere organisasjoner fulgt opp over flere år, og det er derfor grenser
for hvor mange stedlige kontroller det er mulig å gjennomføre for utvalget hvert år.
Utvalget finner en gang i blant at organisasjonene har unnlatt å ta med medlemmer, lokallag,
kurs og internasjonale aktiviteter som de egentlig har krav på. Årsaken skyldes ofte at
dokumentasjonen har kommet inn etter at søknadsfristen har utløpt eller at organisasjonene
har vært usikre på om medlemmet eller liknende kunne godkjennes. Utvalgets praksis har da
vært å ta disse med i organisasjonens beregningsgrunnlag. Dette følger vanlig
forvaltningspraksis.
Nedenfor presenteres hovedtrekkene ved utvalgets funn i kontrollen.

2.1 Medlemstall
Kontrollen av medlemstall har forskjellig fokus ved sentral og lokal kontingentinnkreving.
Ved den sentrale kontingentinnkrevingen kontrolleres opplysningene i medlemsregisteret opp
mot innbetalingsbilag, OCR-lister, SMS-innbetalinger og eventuelle medlemslister og
innbetalingskvitteringer for kontant betaling. Ved den lokale kontingentinnkrevingen
kontrolleres opplysninger fra organisasjonene om hvilke tall de har tatt med i søknaden fra de
forskjellige lagene opp mot innsendte medlemslister.
Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 Tatt med medlemmer som ikke var tellende på tellingstidspunktet, på grunn av alder
eller manglende betaling
 Manglende dokumentasjon av kontingentinnbetalinger
 Manglende eller mangelfulle adresser til medlemmene
 Lokale medlemslister manglet signatur av lokallagets leder eller to av styrets
medlemmer
 Lokale medlemslister var signert av andre enn lokallagets leder eller to av styrets
medlemmer
 Manglende opplysninger i de lokale medlemslistene
 Kontingenter for to grunnlagsår betalt samtidig

2.2 Lag og utbredelse
Ved kontroll av lokallag fokuserer utvalget på lokallagenes innsendte årsrapporter; at de er
sendt inn til organisasjonens sentralledd, at de inneholder de nødvendige opplysningene som
kreves i henhold til forskriften §§ 10 og 26, og at innholdet i årsrapporten viser at lokallagene
kan godkjennes etter forskriften § 9.
Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 lokallag hadde færre enn 5 tellende medlemmer
 det manglet årsrapport for lokallag for grunnlagsåret
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årsrapporten manglet dato for valg av styre
årsrapporten manglet signatur fra styrets leder eller to av styrets medlemmer
den elektroniske årsrapporten var sendt inn av andre enn lokallagets leder eller to av
styrets medlemmer
årsrapporten var signert av andre enn lokallagsleder eller to av styrets medlemmer
årsrapporten var fylt ut før tellingstidspunktet
årsrapporter var for feil grunnlagsår

Fordelingsutvalget har også i 2016 påpekt for en del organisasjoner at de kan ta noen grep for
å forbedre sine rutiner for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av årsrapportene.

2.3 Sentrale kurs
Ved kontroll av de sentrale kursene ligger fokuset hos utvalget på dokumentasjonen fra
organisasjonen som viser at kursene er gjennomført, innholdet på og varigheten av kursene,
og ellers at kursene tilfredsstiller kriteriene i forskriftens § 11, samt
dokumentasjonsbestemmelsene i § 27.
Avvikene som ble funnet i årets kontroll var:
 kurs hadde ikke nok antall timer med pedagogisk innhold
 kurs hadde færre timer med pedagogisk innhold i gjennomsnitt per dag enn oppgitt
slik at antallet dager måtte reduseres
 kurs var gjennomført i et annet grunnlagsår
 deltakerlister manglet fødselsår for enkelte av deltakerne
 deltakerlister manglet opplysninger om deltakerne hadde vært til stede minst 75 % av
kurstiden
 deltakerlister manglet adresser og lokallagstilknytning for deltakerne
 deltakerlister var ikke signert av kursleder
 tatt med tellende deltakere som ikke var tellende medlemmer
 tatt med deltakere som ikke hadde deltatt minst 75 % av tiden
 program på kurs var ikke tilstrekkelig spesifisert til å kunne vurdere om varighet og
antall kurstimer i gjennomsnitt var oppfylt
 manglet kursinvitasjon
 manglet bekreftelse på at sentralstyret var økonomisk og faglig ansvarlig for kurset
 organisasjonen hadde talt med for få antall deltakerdager

2.4 Sentralstyrets sammensetning
Ved kontroll av sentralstyrets sammensetning fokuserer utvalget på en oversikt fra
organisasjonen over styremedlemmenes navn, kjønn, alder og innvelgingstidspunkt, se
forskriften § 28. Utvalget ber også om årsmøteprotokoll som skal verifisere opplysningene i
oversikten. Det ble ikke funnet noen avvik i årets kontroll.

2.5 Internasjonal grunnstøtte
Ved kontroll av den internasjonale grunnstøtten ligger fokuset hos utvalget på
dokumentasjonen fra organisasjonen som viser at organisasjonens representanter faktisk har
deltatt på de angjeldende aktivitetene og at aktivitetene tilfredsstiller kriteriene i forskriften
§§ 22 og 23, samt dokumentasjonsbestemmelsene i § 29.
Følgende avvik kom frem i den internasjonale kontrollen i år:
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dokumentasjonen viste at deltakere hadde deltatt på to aktiviteter på samme reise
manglet bekreftelse/dokumentasjon på at deltakere hadde deltatt på aktivitetene

2.6 Samlet oppstilling
Sammenligner man kontrollene for årene 2014 - 2016 (se oppstillingen under) er
hovedkonklusjonen at andelen negative funn har gått noe ned - for andre år på rad, selv om
det ikke er de store endringene. Det er færre tellende lokallag og sentrale kurs som er blir
underkjent enn i de foregående årene. Det er prosentvis flere medlemmer og internasjonale
poeng som er blitt underkjent i 2016 enn i 2015, men færre enn i 2014. Av internasjonal
aktiviteter er det underkjent flere enn i 2014, men færre enn i 2015. Samtidig er det
underkjent flere deltakerdager på sentrale kurs enn i de to foregående årene. Det er imidlertid
litt færre organisasjoner med avvik, selv om det finnes småfeil hos de aller fleste, og relativt
sett ikke de store enkeltsakene. De fleste organisasjonene klarer å rette opp feil som avdekkes
på kontrolltidspunktet, men utvalget mener at organisasjonen kan gjøre en bedre jobb med å
ha alt på plass på kontrolltidspunktet. Utvalget synes fortsatt at andelen feil og avvik er for
stor sammenliknet med den innsatsen som gjøres for å veilede og kontrollere
organisasjonene.
Nedenfor finnes en samlet oppstilling av funnene i årets kontroll. Tallene sier noe om avvik i
forhold til det totale antallet tellende lag, tellende medlemmer, sentrale kurs og internasjonale
aktiviteter i organisasjonene som ble trukket ut i stikkprøvekontrollen. Det presiseres at
tallene i denne oppstillingen gjelder de organisasjonene som er omtalt i denne rapporten, og
ikke det samlede antall organisasjoner som mottar støtte gjennom disse tilskuddsordningene.
For øvrig henvises det til rapportens punkt 3.1 vedrørende justeringer, og til de nevnte
paragrafene i forskriften.
2014
Ant. i
søknadene
Tellende
medlemmer, § 6
Tellende lokallag,
§9
Sentrale kurs, § 11

116 519

Deltakerdager på
sentrale kurs, § 11
Internasjonale
aktiviteter, § 22
Internasjonale
poeng, § 23

38 849

2 946
280

106
1 519

Ikke
godkjente/
nedjustert
4 860
4,2 %
75
2,5 %
12
4,3 %
1 099
2,8 %
0
0%
265
17,4 %

2015
Ant. i
søknadene
143 233
2 679
182
31 120
37
563

Ikke
godkjente/
nedjustert
439
0,3 %
37
1,4 %
14
7,7 %
1 529
4,9 %
10
27 %
35
6,2 %

2016
Ant. i
søknadene
148 491
3 807
169
19 700
62
499

Ikke
godkjente/
nedjustert
4 429
2,9 %
22
0,6 %
3
1,8 %
1 411
7,2 %
4
6,5 %
64
12,8 %
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3 Reaksjoner fra FUV - tilbakebetalingskrav og presiseringer
3.1 Justeringer og motregninger
For tilskuddsåret 2016 ble det gjennomført justeringer av beregningsgrunnlaget hos 18
organisasjoner med nasjonal grunnstøtte (13 fikk nedjustering av poeng og 5 oppjustering) og
4 med internasjonal grunnstøtte (alle negative justeringer). Dette er færre organisasjoner enn i
2015 hvor det ble gjort justeringer hos 25 organisasjoner (19 nedjusteringer og 6
oppjusteringer), men flere enn i 2014, hvor det kun ble gjort justeringer hos 13 organisasjoner
med nasjonal grunnstøtte og 1 med internasjonal grunnstøtte.
På grunn av at utvalget gjennomførte kontrollen på et sent tidspunkt (april-juni) var det ikke
mulig kun å justere tilskuddet til organisasjonene. Derfor foreligger det motregningskrav hos
2 organisasjoner på nasjonalt internasjonal i 2017, mens to organisasjoner har måttet
tilbakebetale tilskudd på internasjonalt.

3.2 Utvidet kontroll
Det ble gjennomført utvidet kontroll hos organisasjonen Norges Unge Katolikker (NUK).
Kontrollen rettet seg kun mot ledere av lokallag. Funnene er omtalt i kapitel 5.20.2. Det ble
ikke funnet avvik som ga grunn til å justere organisasjonenes beregningsgrunnlag eller foreta
ytterligere kontroll. Kontrollen ble gjennomført på grunn av resultatene av kontrollen i 2015,
samt omtale av mulig medlemsjuks i Den Katolske Kirke.
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4 Forutgående kontroll
I forbindelse med behandling av søknadene, gjennomførte utvalget en forutgående kontroll av
åtte av organisasjonene i ordningen.
Organisasjonene som ble kontrollert var:
 AKKS Norge
 Brunstad Ungdomsklubb
 Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge (LAWAN)
 Flerkulturell ungdomssenter i Norge
 Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom
 Norges Aserbaijanske Ungdomsforening
 Spire
 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening
I 2015 ble 5 organisasjoner tatt ut i forutgående kontroll. Årsaken til oppgangen i 2016
skyldes hovedsakelig flere nye søkere, oppfølging av tidligere kontroller og funn i søknadene.
Fordelingsutvalgets sekretariat gjennomførte stedlig kontroll hos alle organisasjonene.
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 ACTA ACTA – barn og unge i Normisjon
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/55883

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 58 227
Bonuspoeng: 52 404,3
Totalt poeng: 110 631,3
Ant. medl. totalt: 20 407
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 17 363
Tellende lokallag: 488
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 156

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 57 953
Bonuspoeng: 52 157,7
Totalt poeng: 110 110,7
Ant. medl. totalt: 20 407
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 17 089
Tellende lokallag: 488
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 156

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

5.1.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemstall

ACTA har lokal kontingentinnkreving. Organisasjonen har et elektronisk system som gjør at
lokallagslederne kan oppdatere en medlemsliste elektronisk og sende den inn til en sentral
«database» sammen med årsrapporten for lokallaget. Det er lokallagsleder som signerer
(sender inn) årsrapporten. Systemet har en reskontrofunksjon som gjør at man kan se
årsrapporter/medlemslister for hvert år.
I systemet er det egne felt for gateadresse, postnummer og poststed. Fordi en del kommuner
ikke hadde gateadresser i 2014 konfigurerte ACTA systemet slik at gateadressefeltet ikke var
et obligatorisk felt å fylle ut. Det medførte at systemet regnet medlemmer som tellende selv
om de ikke hadde gateadresse. For FUV er det greit når det gjelder de kommunene som
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faktisk ikke hadde gateadresser, men kontrollen viste at det også var tatt med medlemmer
uten gateadresser fra kommuner som hadde dette i 2014, som f.eks. Oslo og andre større og
mindre byer.
Organisasjonen reiste spørsmål om hvor langt en organisasjons undersøkelsesplikt går i slike
tilfeller. Adressene blir påført av det enkelte lokallagets leder, og dersom medlem og
lokallagsleder mener at de ikke har gateadresse, eller at gateadresse ikke er tatt i bruk i deres
område, hvor omfattende skal da organisasjonens undersøkelsesplikt være for å finne ut om
dette stemmer. ACTA mener det også er urimelig at dersom postmottakere de siste tiårene har
mottatt post til den aktuelle adressen med kun navn, postnummer og poststed, så skal de
underkjenne medlemmet med begrunnelse av at de i løpet av det/de siste årene har fått tildelt
en gateadresse.
ACTA skriver i e-post til utvalget at «Da alle i Norge faktisk ikke har veiadresse, har vi i vårt
innrapporteringssystem ikke kunnet sette veiadresse som et obligatorisk rapporteringsfelt.
Selv om veiledningen til utfyllingen klart beskriver at det skal fylles inn dersom medlemmet
har dette. Vi ser at vi har måttet stramme inn på den manuelle etterkontrollen for å sikre oss at
de som skulle ha oppgitt dette blir avkrevd innrapportering av veiadresse.»
Fordelingsutvalget mener at forskriftens krav må følges, og at det derfor må være så
fullstendige adresser som mulig på alle tellende medlemmer. Samtidig må det tas hensyn til at
det i enkelte kommuner fortsatt ikke finnes gateadresser overalt, og at det viktigste er at
utvalget har mulighet til å kontakte de enkelte medlemmene. Det er imidlertid
organisasjonens ansvar å gjennomgå innsendt dokumentasjon fra lokallagene og sjekke at
denne tilfredsstiller kravene.
Utvalget trakk opprinnelig ACTA for 1 667 tellende medlemmer. Utvalget skrev i sitt første
vedtak at vi er enig med ACTA i at det kan være tvilstilfeller, men mener at spesielt lokallag
fra byer og større tettsteder alltid må påføre gateadresser. Dersom ACTA mente at enkelte av
de nevnte 1 667 medlemmene skulle regnes som tellende, måtte organisasjonen i så fall
sannsynliggjøre at disse ikke har gateadresser for at de skal kunne godkjennes.
ACTA klaget på vedtaket. I klagen skriver organisasjonen blant annet at:
«Etter Fordelingsutvalgets kontroll har ACTA jobbet med å innhente gateadresser for
medlemmer som i beregningsgrunnlaget manglet dette på kontrolltidspunktet.
Arbeidet med å fremskaffe veiadresser har gitt resultater. Vi har per d.d. 883
medlemmer som vi ikke har registrert veiadresse på. I tillegg har vi fått bekreftet av
lokallagsleder eller regionansatt at 608 av medlemmene ikke hadde veiadresse i 2014.
Det vil si at vi pr i dag står igjen med 275 medlemmer (1,58%) uten registrert
veiadresse i våre medlemslister.»
Utvalget tok ACTAs klage til følge.
I kontrollen fant utvalget at ACTA hadde tatt med ett medlem for lite i lokallaget
Skattejakten. Medlemmet hadde gateadresse og postnummer, men ikke poststed, og systemet
hadde dermed ikke regnet medlemmer som tellende. Utvalget mener det er tilstrekkelig med
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adresse og postnummer for å kunne identifisere hvor medlemmet bor, og godkjenner derfor
dette medlemmet som tellende.
ACTAs beregningsgrunnlag nedjusteres til sammen med 274 tellende medlemmer.

5.1.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Som nevnt i 5.1.1 har organisasjonen et elektronisk system for innsending av
lokallagsrapporter. Utvalget tok en stikkprøve av et utvalg lokallag og fant ingen avvik.

5.1.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget kontrollerte det oppførte kurset, og fant ingen avvik.

5.1.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.14 viste ingen avvik sammenlignet med
opplysningene gitt i søknaden.

5.1.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

ACTAs beregningsgrunnlag reduseres med 274 tellende medlemmer, tilsvarende 274
grunnpoeng. Organisasjonen får 90 % bonuspoeng i 2016, og til sammen utgjør derfor
endringen en reduksjon på 520,6 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse
med 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38
dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.2 APTK

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56002

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 9 305
Bonuspoeng: 10 235,5
Totalt poeng: 19 540,5
Ant. medl. totalt: 2 235
Fylker med tellende lokallag: 8
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 721
Tellende lokallag: 14
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: 9 255
Bonuspoeng: 10 180,5
Totalt poeng: 19 435,5
Ant. medl. totalt: 2 235
Fylker med tellende lokallag: 8
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 711
Tellende lokallag: 14
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.2.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemstall

APTK har kun sentral kontingentinnkreving, og kontingentene blir betalt inn via faktura med
kid-nummer. Det er mulig å spore fra Mamut-medlemsregisteret til ocr-innbetalinger. Ocrfilene ble oppbevart i banken, og organisasjonen abonnerer på oppbevaring av filene. APTK
må sørge for at ocr-filene er lett tilgjengelig i banken ved kontroll.
En gjennomgang av medlemsregistret viste imidlertid at organisasjonen hadde tatt med 10
tellende medlemmer for mye, slik at det korrekte antallet tellende medlemmer skal være
1 711. Organisasjonens beregningsgrunnlag reduseres derfor med 10 tellende medlemmer.

5.2.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget kontrollerte de oppførte lokallagene og fant følgende avvik:
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Buskerud fylke:
Drammen

-

årsrapporten var ikke signert, og manglet dato for valg
av styre og en oversikt over styremedlemmene på
kontrolltidspunktet, jfr. forskriften § 10. En korrekt
utfylt årsrapport ble sendt inn i forbindelse med en
klage på vedtaket, og lokallaget kan dermed
godkjennes.

Til sammen for Buskerud: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Sogn og Fjordane fylke
Florø

-

årsrapporten manglet dato for valg av styre på
kontrolltidspunktet, jfr. forskriften § 10. Dette ble
sendt inn i forbindelse med en klage på vedtaket, og
lokallaget kan dermed godkjennes.

Til sammen for Sogn og Fjordane: 1 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag)
Sør-Trøndelag fylke
Trondheim

-

årsrapporten manglet dato for valg av styre på
kontrolltidspunktet, jfr. forskriften § 10. Dette ble
sendt inn i forbindelse med en klage på vedtaket, og
lokallaget kan dermed godkjennes.

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

5.2.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for sentrale styremedlemmene per 31.12.14 viste at
APTK tilfredsstiller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon, jfr.
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).

5.2.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

APTKs beregningsgrunnlag reduseres med 10 tellende medlemmer, tilsvarende 50
grunnpoeng. Organisasjonen får 110 % bonuspoeng i 2015, og til sammen utgjør endringen
derfor en reduksjon på 105 poeng. APTKs tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2.
fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.3 DVFF

Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet

Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 15/55961

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 3 479
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 3 479
Ant. medl. totalt: 1 643
Fylker med tellende lokallag: 3
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 591
Tellende lokallag: 6
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 28

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

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 3 180
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 3 180
Ant. medl. totalt: 1 643
Fylker med tellende lokallag: 3
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 586
Tellende lokallag: 5
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.3.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på medlemmer

DVFF har kun sentral kontingentinnkreving. Innbetalingene kommer inn via bank uten kidnummer, og organisasjonen oppbevarer utskrevne girokvitteringer.
Organisasjonen får også inn noen kontantbetalinger. Utvalget gjorde oppmerksom på at
organisasjonen fra og med grunnlagsåret 2015 må ha egne kvitteringer ved kontant betaling
til sentralleddet, med signatur fra medlemmet selv, dato for betalingen, hvilke(t) år det betales
for og størrelsen på kontingenten. Organisasjonen må også kunne dokumentere at
kontingenten er gitt til sentralleddet.
DVFF hadde tatt med 5 medlemmer som tellende som enten var født i 1987 eller 1988 og
dermed var over 25 år ved tellingstidspunktet. Organisasjonen blir trukket for disse
medlemmene.
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Det ble tatt en stikkprøvekontroll av et utvalg tellende medlemmer og ikke funnet avvik. Det
var ikke alltid like enkelt å se hvilket medlem det var betalt kontingent for, og organisasjonen
må derfor ta noen grep for å sørge for at dette i hvert fall fremkommer av fakturaen som
sendes ut. Organisasjonen bør ta vare på en kopi av alle fakturaene slik at disse kan vises
frem dersom giroen er uklar.

5.3.2

Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

Utvalget kontrollerte årsrapportene til alle de seks oppgitte lokallagene og fant ett avvik:
DVFF Oslo og Akershus

-

årsrapporten var datert 30. august 2014, og det er
således ikke mulig å vite hvem som satt i styret ved
tellingstidspunktet, jfr. forskriften §§ 9 og 10 .
Lokallaget kan dermed ikke godkjennes og DVFF
trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

5.3.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

”Musikkteori…”

Oslo

8. – 9. november

- kurset hadde blitt flyttet til januar 2015, og skulle dermed ikke vært ført opp
på søknaden for 2014, jfr. forskriften § 10 åttende ledd. Organisasjonen blir
dermed trukket for dette kurset i tilskuddsåret 2016, men kan i stedet føre det
opp på søknaden for tilskuddsåret 2017.
Innstilling:

Kurset godkjennes ikke fordi det ble gjennomført i 2015, ikke 2014, jfr.
forskriften § 10 åttende ledd. DVFF trekkes for 28 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.

5.3.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

DVFFs beregningsgrunnlag reduseres med 5 tellende medlemmer, tilsvarende 25
grunnpoeng, 1 tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og 28 deltakerdager, tilsvarende
224 grunnpoeng. Organisasjonen får ikke bonuspoeng i 2016, og beregningsgrunnlaget
reduseres dermed med til sammen 299 poeng, fra 3 479 til 3 180 poeng.
DVFFs tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.4 FRAM Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56006

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 10 874
Bonuspoeng: 11 961,4
Totalt poeng: 22 835,4
Ant. medl. totalt: 2 132
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 1 092
Tellende lokallag: 25
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 542

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 10 463
Bonuspoeng: 11 509,3
Totalt poeng: 21 972,3
Ant. medl. totalt: 2 132
Fylker med tellende lokallag: 8
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 1 091
Tellende lokallag: 16
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 553

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

5.4.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemmer

FRAM benytter medlemssystemet Hypersys, og de fleste kontingentinnbetalingene gjøres
gjennom dette systemet. Enkelte medlemmer betaler direkte til sentralleddet gjennom faktura
uten kid-nummer, men dette gjelder i hovedsak eldre medlemmer. Organisasjonen oppbevarer
bilagene i en perm. En stikkprøvekontroll av innbetalingene gjort via Hypersys avdekket
ingen avvik. Imidlertid er det enkelte lokallag som tar i mot kontingentinnbetalinger. For
grunnlagsåret 2014 gjelder dette for 37 tellende medlemmer i seks ulike lokallag. På
kontrolltidspunktet hadde organisasjonen ingen dokumentasjon for disse innbetalingene.
FRAM har ettersendt signerte medlemslister fra lokallagene, og disse viser at 36 av
medlemmene kan godkjennes som tellende i grunnlagsåret 2014. FRAMs beregningsgrunnlag
reduseres dermed med ett tellende medlem, til 1 091 tellende medlemmer.
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5.4.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

FRAM benytter årsrapporter i papirform. I kontrollen ble det avdekket at lokallagene bes om
å oppgi navn og adresser på styremedlemmene som ble valgt på årsmøtet i 2015 i
årsrapportmalen som FRAM benyttet for grunnlagsåret 2014. FRAM opplyste om at dette var
rettet i årsrapportmalen for 2015. Dette innebærer at ingen av de 25 lokallagene som er
oppgitt som tellende i grunnlagsåret 2014 i utgangspunktet kan godkjennes, da årsrapporten
skal inneholde navn på styrets medlemmer på tellingstidspunktet, dvs. per 31. desember i
grunnlagsåret, jfr. forskriftens § 10. Imidlertid var det mulig å finne opplysninger om styrets
medlemmer på tellingstidspunktet for de av lokallagene som hadde sendt inn årsrapport for
grunnlagsåret 2013. Da var det også mulig å kontrollere om årsrapporten for 2014 var signert
av lokallagets leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. Utvalget gikk
gjennom årsrapportene for samtlige av de 25 tellende lokallagene og avdekket avvik i 12
rapporter. FRAM ettersendte dokumentasjon som gjør at tre av disse rapportene likevel kan
godkjennes, se fremstilling under.
Det kan se ut til at kvalitetssikring av årsrapportene er et gjennomgående svakt ledd i
organisasjonens internkontroll, ettersom det er avdekket feil og mangler ved disse over flere
år. Også ved utvalgets to forrige kontroller (i 2007 og 2012) ble det avdekket avvik i
årsrapportene. I kontrollrapporten for 2012 fremkommer det at utvalget ville vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik ble avdekket i fremtidige
kontroller. Utvalget ser alvorlig på at FRAM tilsynelatende fremdeles mangler tilstrekkelige
rutiner for innhenting og kvalitetssikring av årsrapportene, i tillegg til at organisasjonen på
tidspunktet for årets kontroll var kjent med feilen i rapportmalen uten å følge opp dette for
årsrapportene for 2014.
Utvalget ber om at FRAM redegjør for sine rutiner for kvalitetssikring av dokumentasjon, og
for hvordan organisasjonen vil sikre at liknende avvik ikke skjer igjen. Ved fremtidige
kontroller forventer utvalget at FRAM har grunnlagsdokumentasjonen på plass på
kontrolltidspunktet, og vil i begrenset utstrekning gi mulighet til å rette opp i manglende eller
mangelfull dokumentasjon dersom liknende avvik skulle avdekkes. Utvalget vil følge opp
med ny kontroll i 2017.
Østfold fylke
Sarpsborg framlag

Akershus fylke
Auli framlag

- I kontrollen ble det sjekket opp mot lokallagets årsrapport for
2013 at årsrapporten for 2014 var signert av andre enn lokallagets
leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. FRAM
har ettersendt årsrapport for 2014, men i denne fremgår det
fortsatt navn og adresse på styremedlemmer valgt på årsmøtet
2015, og utvalget kan dermed ikke kontrollere om lederen som
har undertegnet denne rapporten var leder på tellingstidspunktet.
Årsrapporten og lokallaget kan dermed ikke godkjennes etter
forskriftens §§ 9 og 10, og FRAM trekkes for ett tellende lokallag
i beregningsgrunnlaget.

- I kontrollen ble det sjekket opp mot lokallagets årsrapport for
2013 at årsrapporten for 2014 var signert av andre enn lokallagets
leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. FRAM
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har ettersendt kopi av protokollen fra lokallagets årsmøte i
februar 2014. Her fremkommer det hvem som ble valgt inn i
styret i lokallaget for 2014, men dette er allerede kjent for
utvalget gjennom årsrapporten for 2013. Organisasjonen har
fortsatt ikke dokumentert at årsrapporten for 2014 er signert av
lokallagets leder eller to av styrets medlemmer på
tellingstidspunktet. Lokallaget kan dermed ikke godkjennes etter
forskriftens §§ 9 og 10, og FRAM trekkes for ett tellende lokallag
i beregningsgrunnlaget.
Oslo fylke
Oslo framlag

Hedmark fylke
Ringsaker framlag

- I kontrollen ble det sjekket opp mot lokallagets årsrapport for
2013 at årsrapporten for 2014 var signert av andre enn lokallagets
leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. FRAM
har ettersendt årsrapport for 2014, men i denne fremgår det
fortsatt navn og adresse på styremedlemmer valgt på årsmøtet
2015, og utvalget kan dermed ikke kontrollere om personene som
har undertegnet denne rapporten var leder eller medlemmer i
styret på tellingstidspunktet. Årsrapporten og lokallaget kan
dermed ikke godkjennes etter forskriftens §§ 9 og 10, og FRAM
trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget. Videre er
dette det eneste oppgitte tellende lokallaget fra Oslo fylke, så
FRAM trekkes også for ett fylke med tellende lokallag i
beregningsgrunnlaget.

- I kontrollen ble det sjekket opp mot lokallagets årsrapport for
2013 at årsrapporten for 2014 var signert av andre enn lokallagets
leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. FRAM
har ettersendt korrigert årsrapport for 2014, og denne viser at
årsrapporten kan godkjennes etter forskriftens § 10.

Elverum framlag

- I kontrollen ble det sjekket opp mot lokallagets årsrapport for
2013 at årsrapporten for 2014 var signert av andre enn lokallagets
leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. FRAM
ettersendte korrigert årsrapport for 2014. I denne fremgår det
fortsatt navn og adresse på styremedlemmer valgt på årsmøtet
2015, men ved signaturen er det bekreftet at vedkommende var
leder valgt på årsmøtet i 2014. Rapporten kan dermed godkjennes
etter forskriftens § 10.

Magnor framlag

- På kontrolltidspunktet kunne årsrapporten godkjennes etter
forskriftens § 10, men lokallaget hadde ingen tellende
medlemmer, da det ikke forelå noen dokumentasjon for
kontingentinnbetalingene for grunnlagsåret 2014. Imidlertid har
FRAM ettersendt medlemsliste for lokallaget, og listen oppfyller
kravene i forskriftens § 25 fjerde ledd. Lokallaget kan dermed
godkjennes etter forskriftens § 9.
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Telemark fylke
Grønli framlag

Hordaland fylke
Vestkanten framlag

Sør-Trøndelag fylke
Hommelvik framlag

Troms fylke
Oteren framlag

- I kontrollen ble det sjekket opp mot lokallagets årsrapport for
2013 at årsrapporten for 2014 var signert av andre enn lokallagets
leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. FRAM
har ettersendt årsrapport for lokallaget, hvor årstallet som
indikerer hvilket år rapporten gjelder for er streket ut og erstattet
med 2015, slik at årsrapporten fremstår å være for 2015. Videre
fremkommer det navn og adresse til styremedlemmene som ble
valgt på årsmøtet 2014, men rapporten er undertegnet av
lokallagets leder per 31.12.2015 (også her er 2014 strøket over og
erstattet med 2015). Årsrapporten oppfyller dermed fremdeles
ikke kravene i forskriftens § 10 og lokallaget kan derfor ikke
godkjennes etter forskriftens § 9. FRAM trekkes for ett tellende
lokallag i beregningsgrunnlaget. Videre er dette det eneste
oppgitte tellende lokallaget fra Telemark fylke, så FRAM trekkes
også for ett fylke med tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

- I kontrollen ble det sjekket opp mot lokallagets årsrapport for
2013 at årsrapporten for 2014 var signert av andre enn lokallagets
leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. FRAM
har ettersendt årsrapport for 2014, men i denne fremgår det
fortsatt navn og adresse på styremedlemmer valgt på årsmøtet
2015, og utvalget kan dermed ikke kontrollere om lederen som
har undertegnet denne rapporten var leder på tellingstidspunktet.
Årsrapporten og lokallaget kan dermed ikke godkjennes etter
forskriftens §§ 9 og 10, og FRAM trekkes for ett tellende lokallag
i beregningsgrunnlaget.

- I kontrollen ble det sjekket opp mot lokallagets årsrapport for
2013 at årsrapporten for 2014 var signert av andre enn lokallagets
leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. FRAM
har ettersendt årsrapport for 2014, men i denne fremgår det
fortsatt navn og adresse på styremedlemmer valgt på årsmøtet
2015, og utvalget kan dermed ikke kontrollere om lederen som
har undertegnet denne rapporten også var leder på
tellingstidspunktet. Årsrapporten og lokallaget kan dermed ikke
godkjennes etter forskriftens §§ 9 og 10, og FRAM trekkes for ett
tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

- I kontrollen ble det sjekket opp mot lokallagets årsrapport for
2013 at årsrapporten for 2014 var signert av andre enn lokallagets
leder eller to av styrets medlemmer på tellingstidspunktet. FRAM
har ettersendt lokallagets årsrapport for 2014, men også på denne
fremgår navn og adresse på styremedlemmer valgt på årsmøtet
2015. Utvalget har dermed fortsatt ikke mulighet til å kontrollere
om personene som har undertegnet denne rapporten også var
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leder eller styremedlemmer på tellingstidspunktet. Lokallaget kan
derfor ikke godkjennes etter forskriftens §§ 9 og 10, og FRAM
trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget. Videre er
dette det eneste oppgitte tellende lokallaget fra Troms fylke, så
FRAM trekkes også for ett fylke med tellende lokallag i
beregningsgrunnlaget.
Vestfold fylke
Selvik framlag

Rogaland fylke
Stavanger framlag

- Dette lokallaget hadde ikke sendt inn årsrapport for grunnlagsåret
2013, og på kontrolltidspunktet kunne dermed ikke FRAM
dokumentere hvem som satt i lokallagets styre på
tellingstidspunktet, samt om årsrapporten for 2014 var signert av
lokallagets leder eller to av styrets medlemmer på
tellingstidspunktet. Organisasjonen har ettersendt en årsrapport,
men også på denne fremgår navn og adresse på styremedlemmer
valgt på årsmøtet 2015. Utvalget har dermed fortsatt ikke
mulighet til å kontrollere om lederen som har undertegnet denne
rapporten også var leder på tellingstidspunktet. Lokallaget kan
derfor ikke godkjennes etter forskriftens §§ 9 og 10, og FRAM
trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget. Videre er
dette det eneste oppgitte tellende lokallaget fra Vestfold fylke, så
FRAM trekkes også for ett fylke med tellende lokallag i
beregningsgrunnlaget.

- Dette lokallaget hadde ikke sendt inn årsrapport for grunnlagsåret
2013, og på kontrolltidspunktet kunne dermed ikke FRAM
dokumentere hvem som satt i lokallagets styre på
tellingstidspunktet, samt om årsrapporten for 2014 var signert av
lokallagets leder eller to av styrets medlemmer på
tellingstidspunktet. Organisasjonen har ettersendt en årsrapport,
men også på denne fremgår navn og adresse på styremedlemmer
valgt på årsmøtet 2015. Utvalget har dermed fortsatt ikke
mulighet til å kontrollere om lederen som har undertegnet denne
rapporten også var leder på tellingstidspunktet. Lokallaget kan
derfor ikke godkjennes etter forskriftens §§ 9 og 10, og FRAM
trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget. Videre er
dette det eneste oppgitte tellende lokallaget fra Rogaland fylke, så
FRAM trekkes også for ett fylke med tellende lokallag i
beregningsgrunnlaget.

Til sammen nedjusteres FRAMs beregningsgrunnlag med ni tellende lokallag og fire fylker,
til 16 tellende lokallag i åtte fylker.
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5.4.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

” Rus og vold”

Ringsaker folkehøyskole

12. – 15. juli

- i søknaden hadde FRAM satt opp varighet fra 12. til 14. juli og ført opp 3
dager. Imidlertid viste det seg at kurset varte fra 12. til 15. juli, og at det var
tilstrekkelig antall timer med pedagogisk innhold for alle fire kursdagene. All
dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes, og
FRAMs beregningsgrunnlag oppjusteres med 23 deltakerdager, slik at antall
deltakerdager for dette kurset blir 92.
Innstilling:

Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager oppjusteres med 23, til 92
deltakerdager, da kurset varte en dag lenger enn oppgitt i søknaden, og hadde
tilstrekkelig antall timer med pedagogisk innhold for alle fire kursdagene.

Kurs nr. 2

” Naturfagskurs ”

Sørmarka

23. - 27. juli

- deltakerlisten manglet informasjon om fødselsår for deltakerne, samt adresser
for flere deltakere, jfr. forskriftens § 27 bokstav c). FRAM ettersendte
imidlertid dokumentasjon som viste at kurset kan godkjennes med det oppgitte
antallet tellende deltakere.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 3

” Samfunnsfagkurs ”

Sørmarka

10. – 12. oktober

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes.
Imidlertid viste deltakerlisten at fire av de tellende deltakerne ikke hadde vært
til stede minst 75 % av kurstiden. Disse deltakerne kan ikke medregnes, jfr.
forskriftens § 11 fjerde ledd, og FRAMs beregningsgrunnlag nedjusteres med
12 deltakerdager, slik at antall deltakerdager for dette kurset blir 129.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men antallet deltakerdager reduseres med 12, ettersom fire
av de tellende deltakerne ikke hadde vært til stede minst 75 % av kurstiden og
dermed ikke kan ikke medregnes, jfr. forskriftens § 11 fjerde ledd.

Til sammen oppjusteres FRAMs beregningsgrunnlag med 11deltakerdager.

5.4.4

Dokumentasjon på sentralstyrets sammensetning

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.14 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.4.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

FRAMs beregningsgrunnlag nedjusteres med ni tellende lokallag, tilsvarende 450
grunnpoeng, og ett tellende medlem, tilvarende 5 grunnpoeng. Beregningsgrunnlaget
oppjusteres med 11 deltakerdager, tilsvarende 44 grunnpoeng. FRAM har i 2016 et tillegg på
110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør derfor endringen en reduksjon på 863,1 poeng.
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Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik blir avdekket i
fremtidige kontroller.
FRAM tas ut i ny kontroll av tellende lokallag for tilskuddsåret 2017.
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5.5 HLFU Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom
Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 15/55880

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 4 014
Bonuspoeng: 1 204,2
Totalt poeng: 5 218,2
Ant. medl. totalt: 1 147
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 490
Tellende lokallag: 10
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 133

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

Ja
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 4 366
Bonuspoeng: 1 309,8
Totalt poeng: 5 675,8
Ant. medl. totalt: 1 147
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 490
Tellende lokallag: 10
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 177

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

5.5.1

Ja
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på medlemstall

HLFU har kun sentral innkreving av kontingent, og oppbevarer ocr-filene lett tilgjengelig i
sentralleddet. En stikkprøvekontroll av et lite utvalg tellende medlemmer avdekket ingen
avvik.

5.5.2

Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

HLFU har innsending av årsrapportene på papir. Utvalget kontrollerte lokallagene Telemark,
Nord-Trøndelag, Nordland, Oslo og Akershus og Agder, og fant ingen avvik.
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5.5.3 Dokumentasjon av sentrale kurs
Utvalget gjennomgikk 3 av de 5 oppgitte kursene, og fant følgende avvik:
Kurs nr. 2

” SummerCamp”

Kristiansand

25. – 29. juni

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes.
Videre viste kursprogrammet at kurset hadde tilstrekkelig antall timer med
pedagogisk innhold til ytterligere to kursdager. HLFUs beregningsgrunnlag
oppjusteres med 30 deltakerdager, slik at antall deltakerdager for dette kurset
blir 75.
Innstilling:

Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager oppjusteres med 30, til 75
deltakerdager, da kurset hadde tilstrekkelig antall timer med pedagogisk
innhold til ytterligere to kursdager.

Kurs nr. 4

” Ungdomshelg”

Fredrikstad

3. – 5. oktober

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes.
Videre viste kursprogrammet at kurset hadde tilstrekkelig antall timer med
pedagogisk innhold til ytterligere én kursdag. HLFUs beregningsgrunnlag
oppjusteres med 14 deltakerdager, slik at antall deltakerdager for dette kurset
blir 42.
Innstilling:

Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager oppjusteres med 14, til 42
deltakerdager, da kurset hadde tilstrekkelig antall timer med pedagogisk
innhold til ytterligere én kursdag.

5.5.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.14 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.5.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

HLFUs beregningsgrunnlag oppjusteres med 44 deltakerdager, tilsvarende 352 grunnpoeng.
HLFU har i 2016 et tillegg på 30 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en
oppjustering på 457,6 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling
2016.
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5.6 KM-Sp Norges KFUK-KFUM Speidere
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/55869

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 42 189
Bonuspoeng: 37 970,1
Totalt poeng: 80 159,1
Ant. medl. totalt: 10 337
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 9

Tellende medl. under 26: 8 261
Tellende lokallag: 212
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 1 038

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 42 129
Bonuspoeng: 37 916,1
Totalt poeng: 80 045,1
Ant. medl. totalt: 10 337
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 9

Tellende medl. under 26: 8 261
Tellende lokallag: 212
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 1 008

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

5.6.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemstall

KM-Sp har kun lokal kontingentinnkreving. Organisasjonen har et elektronisk system som
gjør at lokallagslederne kan oppdatere en medlemsliste elektronisk og sende den inn til en
sentral «database» sammen med årsrapporten for lokallaget. Det er lokallagsleder som
signerer (sender inn) årsrapporten. Systemet har en reskontrofunksjon som gjør at man kan se
årsrapporter/medlemslister for hvert år. En stikkprøvekontroll av medlemslistene for et utvalg
lokallag, sett opp mot en liste over antall tellende medlemmer per lokallag, avdekket ingen
avvik.

5.6.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Som nevnt i 5.6.1 har organisasjonen et elektronisk system for innsending av
lokallagsrapporter. Utvalget kontrollerte lokallagene Arendal, Meland, Alta, Bø og
Valnesfjord, og fant ingen avvik.
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5.6.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 2

«Vinter Roland»

11. – 16. april

Odda

- det manglet dokumentasjon på at sentralleddet hadde vært økonomisk og
faglig ansvarlige for kurset, og deltakerlisten manglet informasjon om
fødselsår for deltakerne. Denne dokumentasjonen ble sendt inn i etterkant av
kontrollen, og viste at kurset kan godkjennes med det oppgitte
grunnlagstallet.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 4

«Kilt»

6. – 9. juni

Nordtangen

- det manglet dokumentasjon på at sentralleddet hadde vært økonomisk og
faglig ansvarlige for kurset, og deltakerlisten manglet informasjon om
fødselsår for deltakerne. Denne dokumentasjonen ble sendt inn i etterkant av
kontrollen, og viste at kurset kan godkjennes med det oppgitte
grunnlagstallet.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 7

«Kretsforum»

Gran

24. – 26. oktober

- all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes,
men beregningsgrunnlaget reduseres med 30 deltakerdager, fra 111 til 81
deltakerdager, ettersom 10 av deltakerne var født i 1988 og dermed ikke kan
regnes som tellende.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men beregningsgrunnlaget reduseres med 30 deltakerdager,
fra 111 til 81 deltakerdager, ettersom 10 av deltakerne var født i 1988 og
dermed ikke kan regnes som tellende.

Kurs nr. 8

«Lederkurs ledelse»

Nordtangen

31. oktober – 2. november

- deltakerlisten manglet signatur fra kursleder. Denne dokumentasjonen ble
sendt inn i etterkant av kontrollen, og viste at kurset kan godkjennes med det
oppgitte grunnlagstallet.
Innstilling:

Godkjennes

5.6.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.14 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.
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5.6.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

KM-Sps beregningsgrunnlag nedjusteres med 30 deltakerdager, tilsvarende 60 grunnpoeng.
KM-Sp har i 2016 et tillegg på 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en
reduksjon på 114 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling
2016. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende
avvik blir avdekket i fremtidige kontroller.
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5.7 MA

Miljøagentene

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56095

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 15 917
Bonuspoeng: 14 325,3
Totalt poeng: 30 242,3
Ant. medl. totalt: 4 338
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 3 173
Tellende lokallag: 24
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 150

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 15 917
Bonuspoeng: 14 325,3
Totalt poeng: 30 242,3
Ant. medl. totalt: 4 338
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 3 173
Tellende lokallag: 24
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 150

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

5.7.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

MA har i hovedsak sentral innkreving, via ocr-filer, bankbilag, betalingskort og sms. De får
også enkelte kontantinnbetalinger som er betalt inn lokalt, for disse innbetalingene finnes
verveblanketter. Utvalget tok en stikkprøvekontroll for å sjekke systemet, og fant ingen avvik.

5.7.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

MA har innsending av årsrapporter på papir. Utvalget kontrollerte lokallagene Akershus,
Sandefjord, Flekkefjord, Rauma, Tromsø, Askøy og Oslo. For enkelte av disse lokallagene
var årsrapportene signert av andre enn leder eller to av styrets medlemmer. Imidlertid var
leder i disse lagene under 15 i grunnlagsåret, og rapporten var derfor signert av en annen
voksenperson i lokallaget. Øvrige opplysninger var på plass. Ettersom det ikke er et krav i
forskriften at lokallag hvor bare tre medlemmer eller færre er gamle nok til å ha lik innflytelse
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i organisasjonen skal ha et styre valgt av og blant medlemmene, godkjennes likevel disse
rapportene, selv om lagene hadde valgt styre.

5.7.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

«Landsleir: en lokallagssamling» Gulsrud leirsted 20. – 21. september
- deltakerlisten var ikke undertegnet av kursleder og det forelå ikke beskrivelse
av hvordan sentralleddet var faglig og økonomisk ansvarlig for kurset, jfr.
forskriftens § 27 bokstavene c) og d). MA ettersendte en slik beskrivelse, samt
signert deltakerliste. I deltakerlisten fremgikk det at det var 75 deltakere på
kurset, hvorav 49 tellende deltakere. Imidlertid inneholdt listen kun
opplysninger om de tellende deltakerne. I følge forskriftens § 27 bokstav c)
skal deltakerlisten inneholde navn, adresse, fødselsår og lokallagstilknytning
på alle deltakerne. Ettersom det likevel fremgår av listen at kurset ikke hadde
mer enn 100 deltakere, jfr. forskriftens § 11 femte ledd, godkjennes kurset, om
enn under tvil. Utvalget ber MA se til at alle kravene i forskriftens § 27 er
oppfylt på søknadstidspunktet ved fremtidige søknader.

Innstilling:

Kurset godkjennes, men utvalget presiserer at deltakerlisten skal inneholde
navn, adresse, fødselsår og lokallagstilknytning på samtlige kursdeltakere, ikke
bare de tellende deltakerne, jfr. forskriftens § 27 bokstav c). Ettersom det
likevel fremgår av listen at kurset ikke hadde mer enn 100 deltakere, jfr.
forskriftens § 11 femte ledd, godkjennes kurset. Utvalget ber MA se til at alle
dokumentasjonskravene i forskriftens § 27 er oppfylt på søknadstidspunktet
ved fremtidige søknader.

Kurs nr. 2

«Spesialagentsamling»

Ski

8. – 11. november

- deltakerlisten var ikke undertegnet av kursleder og det forelå ikke beskrivelse
av hvordan sentralleddet var faglig og økonomisk ansvarlig for kurset, jfr.
forskriftens § 27 bokstavene c) og d). MA ettersendte en slik beskrivelse, samt
signert deltakerliste. Kurset kan dermed godkjennes med det oppgitte
grunnlagstallet.
Innstilling:

Kurset godkjennes

5.7.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.14 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.
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5.8 N KFUK-M

Norges KFUK-M

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56085

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 55 385
Bonuspoeng: 49 846,5
Totalt poeng: 105 231,5
Ant. medl. totalt: 17 722
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 9

Tellende medl. under 26: 13 561
Tellende lokallag: 332
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 1447

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 55 196
Bonuspoeng: 49 676,4
Totalt poeng: 104 872,4
Ant. medl. totalt: 17 722
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 12 910
Tellende lokallag: 334
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 1648

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

5.8.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemstall

N KFUK-M har både lokal og sentral innkreving av kontingent. Den sentrale kontingenten
kommer inn via faktura med kid-nummer. Den lokale innkrevingen dokumenteres på
følgende vis:
Representanter for lokallagene (ingen krav til hvem) legger inn nye medlemmer i et
sentralt medlemssystem på nett etter først å ha logget seg inn på sin bruker i systemet.
Ved årsslutt sender organisasjonen en faktura til lokallaget med informasjon om
hvilke medlemmer denne gjelder for. Fakturaen inneholder bl.a. navn og kid-nummer
for de enkelte medlemmene. Lokallaget bekrefter så at medlemmene har betalt
kontingent for det gjeldende grunnlagsåret ved å betale fakturaen. Imidlertid er det
ingen krav til hvem som skal betale fakturaen. Den kan betales av både styreleder,
kasserer eller for eksempel en voksenkontakt.
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I forskriften § 25 heter det at:
«Ved lokal innkreving skal det enkelte lokalledd føre liste over tellende medlemmer.
Listen skal sendes til sentralleddet sammen med årsrapporten, jf. § 10, uansett hvilken
innbetalingsform som benyttes. Av listen må det fremgå navn, adresse, fødselsår og
om medlemmet har betalt kontingent for grunnlagsåret. Medlemslisten skal signeres
av leder av lokallaget eller av to av styrets medlemmer.»
I forskriften § 10 heter det samtidig at:
«(…) Lokallaget må ha (…) eget styre valgt av og blant medlemmene i lokallaget,
(…). Organisasjoner som har lokallag der bare tre medlemmer eller færre er gamle
nok til å ha lik rett til innflytelse i organisasjonen, jf. § 13 b), har dispensasjon fra
kravet om eget styre valgt av og blant medlemmene.»
Disse to paragrafene innebærer at en medlemsliste må signeres av styrets leder eller to
styremedlemmer når lokallag har flere enn tre medlemmer over 15 år (jfr. § 13 b). Med 3
medlemmer eller færre over 15 år er det tilstrekkelig at medlemslisten signeres av den
personen selv utpeker som leder for laget, for eksempel en voksenkontakt.
Siden det åpnes for at andre enn styreleder både kan oppdatere informasjon om medlemmer i
systemet og betale fakturaen fra sentralleddet, er det altså ingen bekreftelse på at
medlemmene har betalt sin kontingent fra riktig person, og dermed ingen bekreftelse på at
medlemmene var tellende medlemmer. Organisasjonen har forsøkt å løse det problemet ved
at medlemmene også bekreftes når årsrapporten for grunnlagsåret sendes inn (elektronisk i det
nevnte systemet). En liste over medlemmene i lokallaget vises i systemet og den som sender
inn årsrapporten må aktivt krysse av for at medlemmene har betalt kontingent for
grunnlagsåret. Problemet er at siden systemet ikke sjekker hvem som skal signere
årsrapporten/medlemslisten, har årsrapporter for lag med valgt styre blitt sendt inn av andre
enn styreleder, for eksempel en voksenkontakt. Utvalget tok en stikkprøve og fant at dette var
tilfelle for flere lokallag. Dermed var ikke medlemslistene for disse lokallagene korrekt
bekreftet i henhold til forskriften § 25 fjerde ledd, og medlemmene kunne ikke regnes som
tellende.
Organisasjonen gikk gjennom sine lokallag og antallet tellende medlemmer på nytt, og
innhentet blant annet korrekte signaturer på de medlemslistene som ikke hadde det ved
kontrolltidspunktet. I en e-post datert 10. mai 2016 skriver de at antall tellende medlemmer
skulle vært 12 910, ikke 13 561 som de oppga i søknaden. N KFUK-Ms beregningsgrunnlag
reduseres dermed med 651 tellende medlemmer.

5.8.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Som nevnt i 5.8.1 kunne årsrapportene fra lokallagene underskrives av både styrets leder og
en eventuell voksenkontakt for laget uavhengig av om det er valgt et styre eller ikke. I
kontrollen fant utvalget at det var flere tilfeller hvor en annen enn styreleder hadde sendt inn
årsrapporten, selv om forholdene i lokallaget tilsa at det var styreleder som skulle
underskrive, jfr. forskriften §§ 9 og 26.
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En gjennomgang av Norges KFUK-KFUM selv viste at det på kontrolltidspunktet var 47
tellende lokallag som ikke hadde korrekt signatur. Organisasjonen innhentet dermed korrekte
signaturer på de medlemslistene som ikke hadde det ved kontrolltidspunktet, men fant
samtidig i samtaler med utvalgets sekretariat at de hadde tatt med for få antall tellende
lokallag i søknaden fordi de hadde tolket forskriften for strengt. I en e-post datert 10. mai
2016 skriver de at antall tellende lokallag skulle vært 334, ikke 332 som de oppga i søknaden.
N KFUK-Ms beregningsgrunnlag oppjusteres dermed med 2 tellende lokallag.

5.8.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget gjennomgikk samtlige av kursene som var oppført i søknaden, og fant følgende
avvik:
Kurs nr. 2

”LUDVIK”

Buskerud

11. – 14. september

- programmet for kurset viste at det kun var 11 timer med pedagogisk innhold,
og organisasjonen har dermed bare nok antall timer i gjennomsnitt for 2 dager
(mot 3 dager i søknaden), jfr. forskriften § 11 tredje ledd. Det var 16 tellende
deltakere på kurset, og N KFUK-M trekkes dermed for 16 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.
Innstilling:

Kurset godkjennes, men N KFUK-M trekkes for 16 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget på grunn av at det bare var nok timer pedagogisk
innhold for 2 dager, jfr. forskriften § 11 tredje ledd.

Kurs nr. 6

”Leder i vekst”

Hjartdal

28.2 – 2.3

- deltakerlisten manglet både adresser på deltakerne og oversikt over
eventuelle tilhørende lokallag på kontrolltidspunktet, jfr. forskriften §§ 11
femte ledd og 27 bokstav c). Dette ble imidlertid sendt inn i ettertid, og kurset
kan således godkjennes.
Innstilling:

Godkjennes

Kurs nr. 9

”Livkurs”

Haugeland

18.1 – 5.12

- kurset strakk seg over et helt år med forskjellige kursbolker. På
kontrolltidspunktet var det ingen samlet oversikt som viste hvor mange
bolker/timer den enkelte deltaker hadde deltatt på, og det var dermed ikke
mulig å vite om deltakerne hadde deltatt på minst 75 % av kurstiden, jfr.
forskriften § 11 fjerde ledd. En oversikt ble sendt i ettertid, og denne viste at
dette kurset i realiteten var 6 forskjellige kurs. Av disse kursene hadde «LIV
kurs 2 vår» kun 6 timer med pedagogisk innhold, mot kravet i forskriften på
minimum 10 timer, og kunne således ikke godkjennes, jfr. forskriften § 11
tredje ledd. Deltakerlisten for «LIV kurs 3 høst» viste at deltakerne ikke hadde
bosted i minst 3 fylker eller tilknytning til minst 5 lokallag, og dermed kunne
heller ikke dette kurset godkjennes, jfr. forskriften § 11 femte ledd. De øvrige
kursene hadde til sammen 833 deltakerdager, og N KFUK-Ms
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beregningsgrunnlag oppjusteres dermed
organisasjonen hadde ført opp i søknaden.
Innstilling:

fra

de

616

deltakerdagene

Kurset godkjennes som fire individuelle kurs, med til sammen 833
deltakerdager. N KFUK-Ms beregningsgrunnlag oppjusteres med 217
deltakerdager, fra 616 til 833 deltakerdager. N KFUK-M må sørge for å
rapportere disse kursene som enkeltkurs i fremtidige søknader.

Til sammen oppjusteres N KFUK-Ms beregningsgrunnlag med 201 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.

5.8.4

Vedr. justering av tilskuddet

N KFUK Ms beregningsgrunnlag reduseres med 651 tellende medlemmer, tilsvarende 651
grunnpoeng, og oppjusteres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 60 grunnpoeng, og 201
deltakerdager på kurs, tilsvarende 402 grunnpoeng. N KFUK-M får 90 % bonuspoeng i
tillegg for tilskuddsåret 2016, og til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 189
poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil
vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes
ved fremtidige kontroller.
Fordelingsutvalget vil presisere at N KFUK-M bør ha bedre rutiner for innhenting,
oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen, og minner om at det i
forskriften § 37 åttende ledd heter at:
«Ved kontroll plikter organisasjonene å (…) systematisere alt materiale som er
relevant for vedkommende sak eller saker om tilskudd.»
Utvalget tar ut organisasjonen til ny kontroll av grunnlaget for tilskuddsåret 2018.
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5.9 N4H

4H Norge

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/55884

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 64 471,5
Bonuspoeng: 70 918,65
Totalt poeng: 135 390,15
Ant. medl. totalt: 15 569
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 29

Tellende medl. under 26: 13 674
Tellende lokallag: 522
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 4338

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 64 471,5
Bonuspoeng: 70 918,65
Totalt poeng: 135 390,15
Ant. medl. totalt: 15 569
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 29

Tellende medl. under 26: 13 674
Tellende lokallag: 522
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 4338

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

5.9.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemstall

N4H har både lokal og sentral kontingentinnkreving. Organisasjonen får hovedsakelig inn
giroer med kid-nummer, og oppbevarer ocr-datafilene i sentralleddet. Organisasjonen får
imidlertid også inn noen vervelister og innbetalingsblanketter fra lokallagene.
Det ble tatt en stikkprøvekontroll av et lite antall medlemmer og ikke funnet avvik.

5.9.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

N4H får inn årsrapportene elektronisk gjennom sitt medlemssystem. Det ble tatt en
stikkprøve av ett lokallag i hvert av fylkene Østfold, Hedmark, Telemark, Sogn og Fjordane
og Troms, og det ble ikke funnet noen avvik.

40

5.9.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Organisasjonen hadde på kontrolltidspunktet ikke deltakerlister som var datert eller
underskrevet av kursleder, jfr. forskriften § 27 c). Utvalget ba om at N4H innhentet
underskrifter fra et utvalg kurs, og organisasjonen sendte inn godkjente deltakerlister i
etterkant. Det ble ikke funnet noen avvik utover dette. Utvalget vil imidlertid bemerke at N4H
må sørge for dato og signatur fra kursleder på medlemslistene, og vil vurdere
sanksjonsmulighetene i forskriften § 38 dersom liknende avvik avdekkes i senere kontroller.

5.9.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret som satt 31.12.14 viste at organisasjonen oppfyller kravet til
bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.
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5.10 NBUF Ung Baptist
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/55867

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 24 527
Bonuspoeng: 26 979,7
Totalt poeng: 51 506,7
Ant. medl. totalt: 4 518
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 3 411
Tellende lokallag: 180
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 162

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 24 449
Bonuspoeng: 26 893,9
Totalt poeng: 51 342,9
Ant. medl. totalt: 4 518
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 3 367
Tellende lokallag: 179
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 175

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 medlemmer

NBUF har kun lokal kontingentinnkreving, og lokallagene sender inn medlemslister
elektronisk sammen med årsrapportene.
I forkant av kontrollen sendte NBUF en e-post til utvalget hvor de opplyste om at de hadde
oppdaget en feil i de oppgitte tallene til utvalget, og at det korrekte antallet tellende
medlemmer skulle være 3 367. Utvalget reduserer beregningsgrunnlaget i tråd med disse
opplysningene.
Utvalget tok en stikkprøve av medlemslistene for ett lokallag i hvert av fylkene Hedmark,
Telemark, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland, og fant ingen avvik.
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5.10.2

Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

NBUFs lokallag sender inn årsrapporter elektronisk.
I forkant av kontrollen sendte NBUF en e-post til utvalget hvor de opplyste om at de hadde
oppdaget en feil i de oppgitte tallene til utvalget, og at det korrekte antallet tellende lokallag
skulle være 179. Utvalget reduserer beregningsgrunnlaget i tråd med disse opplysningene.
Utvalget tok en stikkprøve av medlemslistene for ett lokallag i hvert av fylkene Hedmark,
Telemark, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland, og fant ingen avvik.

5.10.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget sjekket alle NBUFs oppgitte kurs og fant følgende avvik:
Kurs nr. 3

”Ungt lederskap”

London

30.10 – 2.11

- programmet for kurset viste at det var nok timer med pedagogisk innhold til
at organisasjonen hadde 4 kursdager, og ikke 3 som de har oppgitt i søknaden,
jfr. forskriften § 11 tredje ledd. Det var 13 tellende deltakere på kurset, og
beregningsgrunnlaget oppjusteres derfor med 13 deltakerdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes, og NBUFs beregningsgrunnlag oppjusteres med 13
deltakerdager fordi kursprogrammet viste at kurset hadde nok timer i
gjennomsnitt for 4 kursdager, jfr. forskriften § 11 tredje ledd.

5.10.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste at
NBUF tilfredsstiller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i
styret, jfr. forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).

5.10.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NBUFs beregningsgrunnlag nedjusteres med 44 tellende medlemmer, tilsvarende 132
grunnpoeng, og ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. Samtidig oppjusteres
beregningsgrunnlaget med 13 deltakerdager på kurs, tilsvarende 104 grunnpoeng. NBUF får i
2016 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på
163,8 poeng. Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. fordeling 2016.
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5.11 NCF

Norsk Cøliakiforening

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56074

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 15 212
Bonuspoeng: 1 521,2
Totalt poeng: 16 733,2
Ant. medl. totalt: 9 959
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 2 228
Tellende lokallag: 17
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 460

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

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 13 420
Bonuspoeng: 1 342
Totalt poeng: 14 762
Ant. medl. totalt: 9 959
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 2 228
Tellende lokallag: 17
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 236

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

5.11.1

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget foretok en stikkprøvekontroll av syv lokallag og avdekket følgende avvik:
Telemark NCF

-

det fremkom at av årsrapporten at denne var for
grunnlagsåret 2015. Videre manglet årsrapporten
opplysninger om dato for valg av styret som satt per 31.
desember 2014 og styrets fungeringsperiode. Imidlertid
ettersendte organisasjonen dokumentasjon, og denne
viser at årsrapporten kan godkjennes i henhold til
forskriften § 10

Finnmark NCF

-

årsrapporten manglet dato for valg av styre og signatur
av styreleder eller to av styrets medlemmer. Imidlertid
ettersendte organisasjonen dokumentasjon, og denne
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viser at årsrapporten kan godkjennes i henhold til
forskriften § 10

5.11.2

Dokumentasjon på medlemstall

NCF har kun sentral innkreving av kontingent, og innbetalingene kommer inn via ocr eller
bankbilag. Det ble foretatt noen stikkprøver på innbetalinger, og ingen avvik ble avdekket.

5.11.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

«Familiekurs Elverum»

Elverum

25.- 29. juni

- programmet var ikke tilstrekkelig spesifisert til å kunne vurdere om kravet til
kursets varighet og antall kurstimer med pedagogisk innhold var oppfylt.
Videre
manglet
deltakerlisten
opplysninger
om
fødselsår
og
lokallagstilknytning, om deltakerne hadde vært til stede minst 75 % av tiden og
signatur fra kursleder. Det forelå heller ikke kursinvitasjon, det var ikke
redegjort for det pedagogiske innholdet i kurset og det forelå ingen bekreftelse
på at sentralleddet var faglig og økonomisk ansvarlige for kursene. NCF
ettersendte dokumentasjon som viser at kurset ikke hadde tellende deltakere.
Det gis kun uttelling for deltakere som i grunnlagsåret var tellende medlemmer
av organisasjonen. Kurset kan dermed ikke godkjennes, og NCFs
beregningsgrunnlag nedjusteres med 224 deltakerdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes ikke, da deltakerlisten viser at kurset ikke hadde tellende
deltakere. Det gis kun uttelling for deltakere som i grunnlagsåret var tellende
medlemmer av organisasjonen. Kurset kan dermed ikke godkjennes, og NCFs
beregningsgrunnlag nedjusteres med 224 deltakerdager.

Kurs nr. 2

«Familiekurs Elverum»

Elverum

25.- 29. juni

- programmet var ikke tilstrekkelig spesifisert til å kunne vurdere om kravet til
kursets varighet og antall kurstimer med pedagogisk innhold var oppfylt.
Videre
manglet
deltakerlisten
opplysninger
om
fødselsår
og
lokallagstilknytning, om deltakerne hadde vært til stede minst 75 % av tiden og
signatur fra kursleder. Det forelå heller ikke kursinvitasjon, det var ikke
redegjort for det pedagogiske innholdet i kurset og det forelå ingen bekreftelse
på at sentralleddet var faglig og økonomisk ansvarlige for kursene. NCF
ettersendte dokumentasjon som viser at kurset kan godkjennes etter
forskriftens § 11. Utvalget vil likevel oppfordre NCF til å legge ved en kort
beskrivelse av hvordan sentralleddet har vært faglig og økonomisk ansvarlig
for kurset ved fremtidige søknader, jfr. forskriftens § 27 bokstav d).
Innstilling:

Kurset godkjennes. Utvalget oppfordrer likevel NCF til å legge ved en kort
beskrivelse av hvordan sentralleddet har vært faglig og økonomisk ansvarlig
for kurset ved fremtidige søknader, jfr. forskriftens § 27 bokstav d).
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5.11.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.14 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.11.5

Justering av tilskuddets størrelse

NCFs beregningsgrunnlag reduseres med 224 deltakerdager, tilsvarende 1 792 grunnpoeng.
NCF har i 2016 et tillegg på 10 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en
reduksjon på 1 971,2 poeng. Organisasjonens tilskudd justeres i forbindelse med 2. fordeling
2016. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende
avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.12 NFU

Frilynt Norge

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/55962

Registreringstidspunkt: 31.12.2014

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 36 761
Bonuspoeng: 36 761
Totalt poeng: 73 522
Ant. medl. totalt: 11 061
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 7 756
Tellende lokallag: 107
Ant. deltk.dager på sentrale kurs: 1 454

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

ja
nei
ja
ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 37 569
Bonuspoeng: 37 569
Totalt poeng: 75 138
Ant. medl. totalt: 11 061
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 7 758
Tellende lokallag: 107
Ant. deltk.dager på sentrale kurs: 1 856

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

5.12.1

ja
nei
ja
ja

Dokumentasjon på medlemmer

NFU har både lokal og sentral kontingentinnkreving. Hovedandelen av innbetalingene går via
lokallagene, som legger inn medlemslister i Hypersys. Organisasjonen har noen få sentrale
innbetalinger, med kid-nummer.
Utvalget kontrollerte medlemslistene til 5 av lokallagene og fant ingen avvik. Utvalget
kontrollerte også et lite utvalg sentrale innbetalinger mot ocr-lister fra banken, og fant heller
ikke her noen avvik.
I en gjennomgang av antall tellende medlemmer som var registrert i Hypersys viste det seg at
det korrekte antallet tellende medlemmer skulle være 7 721, ikke 7 756, som var det tallet
som ble satt etter at utvalget trakk fra tre lokallag som var organisert som stiftelser. I tillegg
hadde NFU 37 tellende medlemmer som ikke var registrert i Hypersys og dermed ikke var tatt
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med i søknaden. NFUs beregningsgrunnlag justeres dermed til sammen opp med 2 tellende
medlemmer.

5.12.2

Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

NFUs lokallag sender inn årsrapport via Hypersys.
Utvalget kontrollerte ett lokallag i hvert av fylkene Aust-Agder, Hedmark, Møre og Romsdal,
Oslo og Vestfold, og fant ingen avvik.

5.12.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget kontrollerte 4 av kursene som var oppført i søknaden. Ingen av deltakerlistene på
kursene var undertegnet av kursleder, jfr. forskriften § 27 bokstav b). Korrekt signert
deltakerlister ble imidlertid sendt inn i ettertid, og kursene kan dermed godkjennes.
Det viste seg at NFU hadde tatt med for få antall dager på et stort antall av kursene. De sendte
dermed inn en oppdatert oversikt som viste at organisasjonen hadde til sammen 1 856
deltakerdager, mot 1 454 i søknaden. Beregningsgrunnlaget oppjusteres dermed med 402
deltakerdager.

5.12.4

Dokumentasjon på sentralstyrets sammensetning

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste at
NFU tilfredsstiller kravet til bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret.

5.12.5

Justering av tilskuddets størrelse

Frilynt Norges beregningsgrunnlag oppjusteres med 2 tellende medlemmer, tilsvarende 4
grunnpoeng, og 402 deltakerdager, tilsvarende 804 grunnpoeng. Organisasjonen får 100 %
bonuspoeng i 2016. Til sammen utgjør endringen derfor en økning på 1 616 poeng.
Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2016.
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5.13 NJFF Norges Jeger- og Fiskerforbund
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56091

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 52 342
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 52 342
Ant. medl. totalt: 113 867
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 19 796
Tellende lokallag: 271
Ant. delt.dager 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: 51 704
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 51 704
Ant. medl. totalt: 113 867
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 19 158
Tellende lokallag: 271
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 0

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

5.13.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på medlemmer

På grunn av resultatene av kontrollen i 2014 ble NJFF tatt ut til ny kontroll i år.
Organisasjonen har både lokal og sentral kontingentinnkreving. Sentralt er det første og fremt
faktura med kid-nummer som benyttes, men også noe kjøp av medlemskap gjennom
nettbutikk. Lokalt benyttes verveskjemaer i forbindelse med for eksempel fiskekurs og
jegerprøvekurs. Skjemaene for fiskekursene var nå fylt ut i tråd med regelverket, mens
skjemaene som kom fra jegerprøvekursene ikke var datert og underskrevet av lokallagsleder.
NJFF ble derfor bedt om å gjennomføre en ny telling av medlemmene som ble vervet
gjennom jegerprøvekursene. Deres egen gjennomgang viste at det ikke var godkjent
dokumentasjon for 638 tellende medlemmer. NJFF blir dermed trukket for disse tellende
medlemmene i beregningsgrunnlaget.
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5.13.2

Justering av tilskuddets størrelse

NJFFs beregningsgrunnlag nedjusteres med 638 tellende medlemmer, tilsvarende 638
grunnpoeng. Organisasjonen får ikke bonuspoeng i 2016. Organisasjonens tilskudd vil bli
justert i forbindelse med 2. fordeling i 2016.
Fordelingsutvalget avdekket samme type feil i kontrollen av tilskuddsåret 2014. I vedtaket for
den kontrollen skrev utvalget at:
«Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriftens § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.»
I forskriften § 38 første ledd heter det at:
«Dersom en organisasjon eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller ukorrekte
opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører at tilskudd
utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves
tilbake eller bli redusert påfølgende år. Også den del som i utgangspunktet var
berettiget tilskudd kan kreves tilbake.»
Utvalget mener det er skjerpende i denne sammenheng at organisasjonen fikk pålegg om å
utbedre sine rutiner i 2014, og at utvalget to år senere finner tilsvarende feil. Av den grunn
trekker utvalget NJFF for en skjønnsmessig sum på kr. 50 000 på grunn av det påviste
avviket. Utvalget vil presisere at det er organisasjonens ansvar å ha rutiner for innhenting,
oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen som sikrer at
beregningsgrunnlaget som oppgis i søknaden til utvalget er korrekt.
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5.14 NKSS Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56083

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 26 985
Bonuspoeng: 21 588
Totalt poeng: 48 573
Ant. medl. totalt: 4 659
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 3 925
Tellende lokallag: 110
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 929

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

Nei
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 27 033
Bonuspoeng: 21 626,4
Totalt poeng: 48 659,4
Ant. medl. totalt: 4 659
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 3 925
Tellende lokallag: 110
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 941

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

5.14.1

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

NKSS har kun sentral innkreving, og innbetalingene kommer in via medlemssystemet
Profundo. En stikkprøvekontroll av et utvalg medlemmer avdekket ingen avvik.

5.14.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Utvalget tok en stikkprøvekontroll av fem årsrapporter. Enkelte av årsrapportene hadde dato
for valg av styret som satt per 31.12.15. Imidlertid fantes dato for valg av styret som satt på
tellingstidspunktet i årsrapportene for grunnlagsåret 2013, slik at de likevel kunne
godkjennes. NKSS må se til at årsrapportene har dato for valg av styre per 31. desember i
grunnlagsåret.
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5.14.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kurs nr. 1

” Hovedlederkurs ”

Porsgrunn

17. - 19. oktober

- det manglet invitasjon til kurset og en bekreftelse på at sentralleddet var
faglig og økonomisk ansvarlige for kurset. Videre manglet deltakerlisten
fødselsår på deltakerne og det fremgikk ikke av lista om deltakerne hadde vært
til stede minst 75 % av tiden. Organisasjonen ettersendte dokumentasjonen
som manglet, og denne viste at kurset kan godkjennes etter forskriftens § 11
med det oppgitte antallet deltakerdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes

Kurs nr. 2

” Link”

Drotningborg

20. juli – 3. august

- det manglet en bekreftelse på at sentralleddet var faglig og økonomisk
ansvarlige for kurset, og det gikk ikke frem av lista om deltakerne hadde vært
til stede minst 75 % av tiden. Organisasjonen ettersendte en bekreftelse på at
sentralleddet var faglig og økonomisk ansvarlige for kurset, men ikke
dokumentasjon på om deltakerne var til stede minst 75 % av tiden. Denne
dokumentasjonen ble sendt inn i forbindelse med en klage på vedtaket, og
kurset kan dermed godkjennes etter forskriftens § 11 med det oppgitte antallet
deltakerdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes

Kurs nr. 3

” LS Nord”

Fjellheim

3. – 10. august

- det manglet en bekreftelse på at sentralleddet var faglig og økonomisk
ansvarlige for kurset. Videre gikk det ikke frem av deltakerlista om deltakerne
hadde vært til stede minst 75 % av tiden. Organisasjonen ettersendte en
bekreftelse på at sentralleddet var faglig og økonomisk ansvarlige for kurset,
men ikke dokumentasjon på om deltakerne var til stede minst 75 % av tiden.
Denne dokumentasjonen ble sendt inn i forbindelse med en klage på vedtaket,
og kurset kan dermed godkjennes etter forskriftens § 11. Videre viste
deltakerlisten at kurset hadde to tellende deltakere flere enn oppgitt i
søknaden, så antallet deltakerdager oppjusteres med 12 deltakerdager, til 264
deltakerdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager i beregningsgrunnlaget
oppjusteres fra 252 til 264, da deltakerlisten viste at kurset hadde to tellende
deltakere flere enn oppgitt i søknaden.

Kurs nr. 4

” Studentforum”

Lia Gård

23. – 26. januar

- det manglet en bekreftelse på at sentralleddet var faglig og økonomisk
ansvarlige for kurset. Videre gikk det ikke frem av deltakerlista om deltakerne
hadde vært til stede minst 75 % av tiden. Organisasjonen ettersendte en
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bekreftelse på at sentralleddet var faglig og økonomisk ansvarlige for kurset,
men ikke dokumentasjon på om deltakerne var til stede minst 75 % av tiden.
Denne dokumentasjonen ble sendt inn i forbindelse med en klage på vedtaket,
og kurset kan dermed godkjennes etter forskriftens § 11 med det oppgitte
antallet deltakerdager.
Innstilling:

Kurset godkjennes

Til sammen oppjusteres NKSS’ beregningsgrunnlag med 12 deltakerdager, fra 929 til 941
deltakerdager.

5.14.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.14 viste ingen avvik i forhold til opplysningene i søknaden.

5.14.5

Justering av tilskuddets størrelse

NKSS beregningsgrunnlag oppjusteres med 12 deltakerdager, tilsvarende 96 grunnpoeng.
NKSS har i 2016 et tillegg på 80 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en
oppjustering på 172,8 poeng. Organisasjonens tilskudd blir justert ved 2. fordeling 2016.
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5.15 NLM UNG Norsk Luthersk Misjonssamband Ung
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56071

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 43 049
Bonuspoeng: 38 744,1
Totalt poeng: 81 793,1
Ant. medl. totalt: 8 652
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 8 280
Tellende lokallag: 340
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 164

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

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 42 261
Bonuspoeng: 38 034,9
Totalt poeng: 80 295,9
Ant. medl. totalt: 8 652
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 8 006
Tellende lokallag: 332
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 164

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

5.15.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemstall

NLM UNG har hovedsakelig lokal innkreving av kontingent, men har noen medlemmer som
betaler direkte til sentralleddet.
Lokallagene sender medlemslister inn via et elektronisk system til sentralleddet. I
gjennomgangen av systemet ble det avdekket at det ikke er en funksjon som regulerer at det
kun er styreleder som kan signere medlemslisten når lokallaget har flere enn tre medlemmer
over 15 år, jfr. forskriften §§ 9 og 25. Utvalget oppfordrer NLM Ung til å sette inn en slik
sikkerhetsmekanisme slik at de ikke risikerer at andre enn styreleder signere medlemslisten,
og at tellende medlemmer dermed kan bli underkjent.
En gjennomgang av organisasjonen viste at det var medlemslister som innehold til sammen
272 tellende medlemmer som ikke hadde korrekt underskrift, og som dermed gjør at
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medlemmene ikke kan godkjennes. NLM UNG trekkes således for 272 tellende medlemmer i
beregningsgrunnlaget.
I forbindelse med kontrollen opplyste organisasjonen om at de hadde oppgitt ett tellende
medlem for mye i søknaden, og utvalget reduserer derfor beregningsgrunnlaget med det
medlemmet.
Til sammen trekkes NLM UNG derfor for 273 tellende medlemmer.

5.15.2

Dokumentasjon på lokallag og utbredelse

Lokallagene sender inn årsrapporter elektronisk til sentralleddet, se punkt 5.15.1. En
gjennomgang av organisasjonen viste at det var årsrapporter for 8 tellende lokallag som ikke
hadde korrekt underskrift, og som dermed gjør at disse lokallagene ikke kan godkjennes, jfr.
forskriften § 10. NLM UNG trekkes således for 8 tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.
Utvalget vil bemerke at både tidligere og sittende styremedlemmer er oppført på årsrapporten,
noe som kan skape litt usikkerhet om hvem som satt i styret på tellingstidspunktet.
Årsrapporten viser hvilken periode styremedlemmene er valgt for, men kunne med fordel hatt
et eget felt for styrets funksjonsperiode.

5.15.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Utvalget gjennomgikk de tre oppgitte kursene, og fant ingen avvik.

5.15.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste at
organisasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse i styret.

5.15.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NLM UNGs beregningsgrunnlag reduseres med 273 tellende medlemmer, tilsvarende 548
grunnpoeng, og 8 tellende lokallag, tilsvarende 240 grunnpoeng. Organisasjonen får 90 %
bonuspoeng i 2016, og til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 1 497,2 poeng.
Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2016. Utvalget vil
vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriften § 38 dersom liknende avvik avdekkes i
fremtidige kontroller.
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5.16 NMS-U Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56003

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 25 180
Bonuspoeng: 27 698
Totalt poeng: 52 878
Ant. medl. totalt: 5 346
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 4 444
Tellende lokallag: 157
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: 24 944
Bonuspoeng: 27 438,4
Totalt poeng: 52 382,4
Ant. medl. totalt: 5 346
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 4 382
Tellende lokallag: 156
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

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemmer

NMS-U har både sentral og lokal innkreving av kontingent. De sentrale innbetalingene blir
gjort via medlemssystemet Profundo. En stikkprøvekontroll blant disse
kontingentinnbetalingene avdekket ingen avvik. Lokallag som har lokal innkreving sender inn
medlemslister som dokumentasjon på innbetalingene. En stikkprøvekontroll blant disse
innbetalingene avdekket følgende avvik:
-

Barselkafé: I følge medlemslisten var alle kontingentinnbetalingene gjort på
samme dato; 30. april 2014. Imidlertid fremkommer det at flere av lokallagets
medlemmer er født etter denne datoen. Utvalget anser det som lite sannsynlig at
datoen for kontingentinnbetaling er korrekt, og underkjenner medlemslisten som
dokumentasjon for innbetalingene. NMS-Us beregningsgrunnlag nedjusteres
derfor med 55 tellende medlemmer.

56

-

-

Sifa Barnekor: Medlemslisten viste at syv av de tellende medlemmene hadde
betalt kontingenten for 2014 i 2013, i samme innbetaling som kontingenten for
2013. Dette er i strid med forskriftens § 8 andre ledd, og NMS-Us
beregningsgrunnlag nedjusteres derfor med 7 tellende medlemmer.
5. - 7. klasseklubben: medlemslisten var kun signert av ett styremedlem. Dette er i
strid med forskriftens § 25 fjerde ledd. NMS-U ettersendte imidlertid
dokumentasjon, og denne viste at medlemslisten kan godkjennes i henhold til
forskriften.

Til sammen nedjusteres NMS-Us beregningsgrunnlag med 62 tellende medlemmer, fra 4 444
til 4 382 tellende medlemmer.

5.16.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

For grunnlagsåret 2014 ble årsrapportene fra lokallagene sendt inn på papir, selv om
medlemssystemet Profundo gjør det mulig å sende inn årsrapportene og medlemslistene
elektronisk. Fra og med grunnlagsåret 2015 vil imidlertid organisasjonen gå over til å bruke
systemet også til dette formålet.
En gjennomgang av ni årsrapporter avdekket følgende avvik:
Rogaland fylke
Barselkafé

Vest-Agder fylke
Sifa Barnekor

Sogn og Fjordane fylke
5. - 7. klasseklubben

- Årsrapporten kan godkjennes etter forskriftens § 10, men
som nevnt under avsnittet «Dokumentasjon på medlemmer»
ble medlemslisten for dette lokallaget underkjent.
Lokallaget har dermed ikke minst fem tellende medlemmer
i grunnlagsåret 2014 og kan derfor ikke godkjennes etter
forskriftens § 9. NMS-U trekkes for ett tellende lokallag i
beregningsgrunnlaget

- Årsrapporten for 2014 var signert av kun ett av styrets
medlemmer, hvilket er i strid med forskriftens § 10. NMSU ettersendte imidlertid dokumentasjon, og denne viste at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

- Årsrapporten for 2014 var signert av kun ett av styrets
medlemmer, hvilket er i strid med forskriftens § 10. NMSU ettersendte imidlertid dokumentasjon, og denne viste at
lokallaget kan godkjennes i henhold til forskriften.

Til sammen nedjusteres NMS-Us beregningsgrunnlag med ett tellende lokallag, fra 157 til
156 tellende lokallag.

5.16.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste
ingen avvik i forhold til opplysningen i søknaden.
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5.16.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NMS-Us beregningsgrunnlag reduseres med med 62 tellende medlemmer, tilsvarende 186
grunnpoeng, og ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. NMS-U har i 2016 et tillegg
på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 495,6 poeng.
Organisasjonens tilskudd blir justert ved 2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.17 NMU-må

Norsk Målungdom

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56070

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 8 128
Bonuspoeng: 8 940,8
Totalt poeng: 17 068,8
Ant. medl. totalt: 1 294
Fylker med tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 984
Tellende lokallag: 20
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 276

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 8 128
Bonuspoeng: 8 940,8
Totalt poeng: 17 068,8
Ant. medl. totalt: 1 294
Fylker med tellende lokallag: 9
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 984
Tellende lokallag: 20
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 276

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

5.17.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemmer

NMU-må har kun sentral kontingentinnkreving, og kontingenten blir hovedsakelig innbetalt
via faktura med kid-nummer og sms. Organisasjonen oppbevarer ocr-datafilene i
sentralleddet.
Utvalget foretok en stikkprøve av et lite antall medlemmer og fant ingen avvik.

5.17.2

Dokumentasjon av lokallag og utbredelse

Lokallagene sender inn årsrapport til sentralleddet enten på papir eller i skannet versjon.
Utvalget tok en stikkprøve av lokallagene i fylkene Østfold, Hedmark, Oppland og SørTrøndelag, samt ett lokallag i Hordaland, og fant ingen avvik.
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5.17.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

Kontrollen avdekket at det manglet underskrift av kursleder på alle deltakerlistene, jfr.
forskriften § 27 bokstav c). Disse ble imidlertid sendt inn i ettertid, og kursene kan dermed
godkjennes.

5.17.4

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste at
organisasjonen oppfyller kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.
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5.18 NSR

Norske Samers Riksforbund

Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 15/55985

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 015
Bonuspoeng: 101,5
Totalt poeng: 1 116,5
Ant. medl. totalt: 810
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 113
Tellende lokallag: 9
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: 1 015
Bonuspoeng: 101,5
Totalt poeng: 1 116,5
Ant. medl. totalt: 810
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 113
Tellende lokallag: 9
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

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på medlemstall

NSR har hovedsakelig sentral innkreving, men også noen få lokale innkrevinger. De sentrale
innbetalingene kommer inn med og uten kid-nummer. Organisasjonen oppbevarer ocrinformasjon i banken og bilag i sentralleddet. De har også lokale medlemslister i
sentralleddet. Det ble tatt noen stikkprøver, og ikke avdekket noen avvik.

5.18.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget gjennomgikk årsrapportene for alle de fem oppgitte tellende lokallagene, og fant
ingen avvik.
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5.18.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste at
organisasjonen oppfyller kravet til kjønnsbalanse i sentralstyret.
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5.19 NU

Noregs Ungdomslag

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56093

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 30 751
Bonuspoeng: 3 075,1
Totalt poeng: 33 826,1
Ant. medl. totalt: 13 361
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 5 236
Tellende lokallag: 181
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 279

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

Nei
Ja
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 30 807
Bonuspoeng: 3 080,7
Totalt poeng: 33 887,7
Ant. medl. totalt: 13 361
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 5 239
Tellende lokallag: 182
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 279

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

5.19.1

Nei
Ja
Nei
Nei

Dokumentasjon på medlemmer

NU har lokal innkreving av kontingent, og medlemslistene sendes inn elektronisk via
Hypersys, sammen med årsrapportene for lokallagene. I kontrollen opplyste organisasjonen
om at de har mottatt medlemslister fra lokallag etter at søknaden ble sendt inn, og ber om at
utvalget godkjenner ytterligere tre tellende medlemmer. Etter fast praksis oppjusteres derfor
NUs beregningsgrunnlag fra 5 236 til 5 239 tellende medlemmer. En stikkprøvekontroll av
medlemslistene for et utvalg lokallag, sett opp mot en liste over antall tellende medlemmer
per lokallag, avdekket ingen avvik.

5.19.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Som nevnt i 5.19.1 har organisasjonen et elektronisk system for innsending av
lokallagsrapporter. I kontrollen opplyste organisasjonen om at de har mottatt årsrapporter
etter at søknaden ble sendt inn, og ber om at utvalget godkjenner ytterligere ett tellende
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lokallag. Etter fast praksis oppjusteres derfor NUs beregningsgrunnlag fra 181 til 182 tellende
medlemmer. Utvalget kontrollerte fem lokallag og fant ingen avvik.

5.19.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Kurs nr. 1

«Sommarleir»

30. juni – 4. juli

Ørsta

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

Godkjennes

Kurs nr. 2

«Sans for dans»

Oslo

16. november – 26. januar

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

Godkjennes

Kurs nr. 3

«Dans og demokrati»

Leknes/Bergen/Oslo/Ørsta 23. mars-4. juli

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

Godkjennes

5.19.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste
ingen avvik i forhold til opplysningene gitt i søknaden.

5.19.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NUs beregningsgrunnlag oppjusteres med tre tellende medlemmer, tilsvarende 6 grunnpoeng,
og ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. NU får i 2016 10 % bonuspoeng. Til
sammen utgjør endringen derfor en oppjustering på 61,6 poeng. Organisasjonens tilskudd vil
bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2016.

64

5.20 NUK Norges Unge Katolikker
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56078

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 21 438
Bonuspoeng: 23 581,8
Totalt poeng: 45 019,8
Ant. medl. totalt: 3 087
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 2 892
Tellende lokallag: 37
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 1 460

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 21 438
Bonuspoeng: 23 581,8
Totalt poeng: 45 019,8
Ant. medl. totalt: 3 087
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 7

Tellende medl. under 26: 2 892
Tellende lokallag: 37
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 1 460

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

En stikkprøvekontroll av årsrapportene for lokallagene Ålesund Katekese, Kristus konge barn
& ungdomslag, St. Olav ungdomslag, St. Ansgar Ministrantlag og Moss Katekeselag
avdekket ingen avvik.

5.20.2

Dokumentasjon på medlemstall

NUK 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:
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Antall sendte brev:
Antall svar per 9.9.2016:
Antall brev i retur:

100
31 (31 %)
15 (15 %)

Har du noen gang vært medlem av Norges Unge Katolikker?
Var du medlem av Norges Unge Katolikker i 2014?
Betalte du eller dine foreldre kontingent for deg til Norges
Unge Katolikker for 2014?
Var kontingenten du eller dine foreldre betalte til Norges
Unge Katolikker for 2014 på kr. 50,- eller mer?
Var du under 26 år i 2014?

Ja
30
28
29

Nei
1
1
1

Vet ikke
0
1
1

29

1

1

31

0

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, samtidig som
enkelte brev er sendt inn også etter de 14 dagene. Av NUKs medlemsmasse har en høy andel
medlemmer opprinnelse fra Polen og Vietnam. Det kan være nærliggende å tro at
språkutfordringer og/eller en høyere terskel for å svare på undersøkelser fra staten har bidratt
til en lav svarprosent.
30 av respondentene (97 %) svarte at de har vært medlem av organisasjonen på et eller annet
tidspunkt. Av disse var imidlertid ett skjema fylt ut, signert og sendt inn av medlemmets mor,
på vegne av medlemmet (født i 1999). En av respondentene svarte at kontingenten var betalt
av foreldrene (medlemmet født i 1998). En av respondentene svarte «vet ikke» på spørsmål
om han var medlem av NUK i 2014, om han eller hans foreldre betalte kontingent til NUK
for 2014 og om kontingenten var på kr. 50,- eller mer, men skriver i kommentar at han har
vært medlem, men at det eventuelt var foreldrene som betalte i 2014 (medlemmet født i
1989).
En av respondentene svarte «nei» på spørsmålene om han noen gang vært medlem av NUK,
om han var medlem av NUK i 2014, om han eller hans foreldre betalte kontingent til NUK
for 2014 og om kontingenten var på kr. 50,- eller mer. Utvalget forsøkte å kontakte
vedkommende for å dobbeltsjekke dette, men fikk ikke kontakt. Imidlertid kunne
organisasjonen fremvise dokumentasjon som sannsynliggjør at kontingenten var innbetalt, og
utvalget anser det derfor også som sannsynlig at medlemmet faktisk var medlem i dette året.
Den utvidede kontrollen har, sammenlagt med funnene i den stedlige kontrollen, ikke
avdekket avvik. Utvalget ber likevel NUK om å sikre organisasjonens rutiner for innhenting,
kvalitetssikring og oppbevaring av grunnlagsdokumentasjon.
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5.21 RS

Redningsselskapet

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56068

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 34 059
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 34 059
Ant. medl. totalt: 87 316
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 37

Tellende medl. under 26: 6 730
Tellende lokallag: 49
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 3159

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

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 32 990
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 32 990
Ant. medl. totalt: 87 316
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 32

Tellende medl. under 26: 6 730
Tellende lokallag: 49
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 2090

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

5.21.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon på medlemstall

RS har sentral kontingentinnkreving, og får inn betalinger med KID-nummer. Organisasjonen
tar vare på ocr-datafilene, og det er enkelt å spore betaling på medlemmene ved å gå fra
medlemsregistret til ocr-filene. Medlemsregisteret har all informasjon som kreves av
forskriften § 25, inkludert reskontrofunksjon for tidligere betalinger.
Utvalget foretok en stikkprøvekontroll, og fant ingen avvik.

5.21.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Organisasjonen har egne årsrapportskjemaer på papir som sendes inn til sentralleddet.
Årsrapportmalene inneholder all informasjon som kreves i henhold til forskriften § 26.
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Utvalget tok en stikkprøve av ett lokallag i hvert av fylkene Nordland, Nord-Trøndelag, Møre
og Romsdal, Vest-Agder og Østfold, og fant ingen avvik.

5.21.3

Dokumentasjon på sentrale kurs

På kontrolltidspunktet var ingen av deltakerlistene undertegnet av kursleder, og det forelå
ikke kursinvitasjoner eller en beskrivelse av hvordan sentralleddet var faglig og økonomisk
ansvarlig for kursene, jfr. forskriften § 27 bokstavene a), c) og d). Organisasjonen innhentet
imidlertid dette i ettertid, og utvalget foretok så en ny kontroll av 9 kurs. I denne kontrollen
ble igjen funnet en del avvik. Organisasjonen valgte da å ta en ny gjennomgang av sine kurs,
og ba utvalget om å redusere antallet kurs fra 37 til 32, og antallet deltakerdager fra 3 159 til
2 090. Utvalget reduserer beregningsgrunnlaget i tråd med disse tallene.
Utvalget vil presisere at Redningsselskapet må gjøre forbedringer i sine rutiner knyttet til
sentrale kurs kvalitetssikring av dokumentasjonen som skal ligge til grunn for de sentrale
kursene, jfr. forskriften § 27. RS må også sørge for at følgende generelle mangler utbedres for
fremtidige år:
 deltakerlistene må inneholde navn, fødselsår, adresse og eventuell lokallagstilknytning
på deltakerlistene. Det bør også fremgå om deltakerne er tellende medlemmer eller
ikke.
 det må fremgå av listene om deltakerne har deltatt minst 75 % av kurstiden.
 deltakerlistene må dateres og underskrives av kursleder.

5.21.4

Justering av tilskuddets størrelse

RS beregningsgrunnlag reduseres med 1 069 deltakerdager på kurs, tilsvarende 1 069
grunnpoeng. Organisasjonen får ikke bonuspoeng i 2016, og til sammen utgjør endringen
derfor en reduksjon på 1 069 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med
2. fordeling 2016. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
RS tas ut til kontroll av de sentrale kursene i tilskuddsåret 2017.
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5.22 SG LIVE

Skjærgårds LIVE

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/55861

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 16 413
Bonuspoeng: 18 054,3
Totalt poeng: 34 467,3
Ant. medl. totalt: 4 067
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 3 605
Tellende lokallag: 32
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: 16 413
Bonuspoeng: 18 054,3
Totalt poeng: 34 467,3
Ant. medl. totalt: 4 067
Fylker med tellende lokallag: 12
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 3 605
Tellende lokallag: 32
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

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

5.22.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemmer

SG LIVE har både lokal og sentral innkreving. Organisasjonen bruker Hypersys, og har både
innbetalinger med kid og kvitteringsblokker for kontant betaling.
Det ble kontrollert et lite utvalg medlemmer, og ikke funnet avvik.

5.22.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget kontrollerte ett lokallag i hvert av fylkene Møre og Romsdal, Rogaland, Telemark,
Vest-Agder og Østfold, og fant ingen avvik.
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5.22.3

Dokumentasjon på sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste at
organisasjonen oppfyller kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.
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5.23 UIK

Ung i kor

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/55903

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 44 049
Bonuspoeng: 39 644,1
Totalt poeng: 83 693,1
Ant. medl. totalt: 9 830
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 9

Tellende medl. under 26: 7 589
Tellende lokallag: 275
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 1 065

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

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 44 089
Bonuspoeng: 39 680,1
Totalt poeng: 83 769,1
Ant. medl. totalt: 9 830
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 9

Tellende medl. under 26: 7 589
Tellende lokallag: 275
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 1 085

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

5.23.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemmer

UIK har kun lokal innkreving og benytter medlemssystemet Skalar til at lokallagene kan
sende inn medlemslistene elektronisk, som en integrert del av årsrapportene. For å gjøre dette,
kreves det innlogging fra lokallagets leder, og det er mulig å se i systemet hvem som har
sendt inn årsrapport og medlemslister. En stikkprøvekontroll av medlemslistene for et utvalg
lokallag, sett opp mot en liste over antall tellende medlemmer per lokallag, avdekket ingen
avvik.

5.23.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Som nevnt i punkt 5.23.1 sender lokallagene inn årsrapportene elektronisk. En
stikkprøvekontroll av fem årsrapporter viste at tre av årsrapportene ikke innehold dato for
valg av styre. Denne informasjonen fantes imidlertid i annen dokumentasjon, og

71

årsrapportene kunne dermed godkjennes i henhold til forskriftens § 10. Ingen øvrige avvik ble
avdekket.

5.23.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Kurs 2

«Sommersanguke»
-

Orkdal

11. - 15. august

all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes.
Videre viste deltakerlisten at kurset hadde 15 tellende deltakere, ikke 7, som
oppgitt i søknaden. UIKs beregningsgrunnlag oppjusteres derfor med 40
deltakerdager.

Innstilling:

Kurset godkjennes, og UIKs beregningsgrunnlag oppjusteres med 40
deltakerdager, da deltakerlisten viste at kurset hadde 15 tellende deltakere i
stedet for 7, som oppført i søknaden.

Kurs 4

«KOS»
-

deltakerlisten manglet fødselsår på deltakerne, og det gikk heller ikke frem av
listen om deltakerne hadde vært til stede minst 75 % av tiden. Organisasjonen
ettersendte imidlertid dokumentasjon som viste at kurset kan godkjennes med det
oppsatte antallet deltakere.

Innstilling:

Kurset godkjennes.

Kurs 7

«UKO 3»
-

11. – 16. august

Oslo

30. juli – 6. august

Bergen

deltakerlisten manglet fødselsår på deltakerne, og det gikk heller ikke frem av
listen om deltakerne hadde vært til stede minst 75 % av tiden. Videre manglet det
adresser eller lokallagstilknytning på deltakerne, slik at det ikke var mulig å se om
deltakerne hadde bostedsadresse i minst 3 fylker eller var tilknyttet minst 5
lokallag. Organisasjonen ettersendte dokumentasjon, og denne viste at kurset kan
godkjennes, men med en reduksjon i antall deltakerdager, da to av de tellende
deltakerne ikke hadde vært til stede minst 75 % av tiden. UIKs
beregningsgrunnlag nedjusteres derfor med 14 deltakerdager.

Innstilling:

Kurset godkjennes, men UIK trekkes for 14 deltakerdager, da deltakerlisten
viste at to av de tellende deltakerne ikke hadde vært til stede minst 75 % av
tiden, jfr. forskriftens § 11 fjerde ledd.

Kurs 8

«Norges Ungdomskor»
-

Oslo

2.- 4. mai

all dokumentasjon var på plass, og denne viste at kurset kunne godkjennes, men
med en reduksjon i antall deltakerdager, da deltakerlisten viste at to av deltakerne
som var regnet som tellende var over 25 år, jfr. forskriftens § 16 andre ledd
bokstav c).
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Innstilling:

Kurset godkjennes, men UIK trekkes for 6 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget fordi to av deltakerne var over 25 år, jfr. forskriften § 16
andre ledd bokstav c).

Til sammen oppjusteres UIKs beregningsgrunnlag med 20 deltakerdager, fra 1 065 til 1 085
deltakerdager.

5.23.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste
ingen avvik i forhold til opplysningene gitt i søknaden.

5.23.5

Justering av tilskuddets størrelse

UIKs beregningsgrunnlag oppjusteres med 20 deltakerdager, tilsvarende 40 grunnpoeng.
Organisasjonen får 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en oppjustering på
76 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2016.
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5.24 UKS

Ung Kirkesang

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/56063

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 46 412
Bonuspoeng: 51 053,2
Totalt poeng: 97 465,2
Ant. medl. totalt: 8 215
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 6 980
Tellende lokallag: 314
Ant. deltak.dager på sentrale kurs: 2 062

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 46 412
Bonuspoeng: 51 053,2
Totalt poeng: 97 465,2
Ant. medl. totalt: 8 215
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 6 980
Tellende lokallag: 314
Ant. deltak.dager på sentrale kurs: 2 062

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

5.24.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemmer

UKS har kun lokal innkreving av kontingent, og medlemslistene sendes inn via Hypersys.
Utvalget kontrollerte medlemslistene til ett lokallag i hvert av fylkene Nordland, Oppland,
Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Vestfold, og det ble ikke funnet avvik.

5.24.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

UKS lokallag sender inn årsrapporter via Hypersys. Utvalget kontrollerte årsrapportene til ett
lokallag i hvert av fylkene Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Vestfold,
og det ble ikke funnet avvik.
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5.24.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalget kontrollerte dokumentasjonen til fire av de oppgitte sentrale kursene og fant ingen
avvik.

5.24.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste at
organisasjonen oppfyller kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.
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5.25 USF

Ungdommens Sjakkforbund

Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 15/55902

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 23 740
Bonuspoeng: 26 114
Totalt poeng: 49 854
Ant. medl. totalt: 4 818
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 4 496
Tellende lokallag: 71
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 338

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

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 23 740
Bonuspoeng: 26 114
Totalt poeng: 49 854
Ant. medl. totalt: 4 818
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 4 496
Tellende lokallag: 71
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 338

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

5.25.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemmer

USF har lokal innkreving av kontingent, og medlemslistene sendes inn elektronisk via
Hypersys, sammen med årsrapportene for lokallagene. En stikkprøvekontroll av
medlemslistene for et utvalg lokallag, sett opp mot en liste over antall tellende medlemmer
per lokallag, avdekket ingen avvik.
5.25.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Som nevnt i 5.25.1 har organisasjonen et elektronisk system for innsending av
lokallagsrapporter. Utvalget tok en stikkprøvekontroll av fem lokallag og fant ingen avvik.
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5.25.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalget kontrollerte de to oppgitte kursene og fant ingen avvik.

5.25.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.14 viste
ingen avvik i forhold til opplysningene gitt i søknaden.
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5.26 YEKÊTÎ LAWAN Demokratisk Ungdomsunion i Øst-Kurdistan
Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 15/55980

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 180
Bonuspoeng: 944
Totalt poeng: 2 124
Ant. medl. totalt: 163
Fylker med tellende lokallag: 4
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 100
Tellende lokallag: 4
Ant. deltak.dager på sentrale kurs: 60

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

Nei
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 600
Bonuspoeng: 480
Totalt poeng: 1 080
Ant. medl. totalt: 163
Fylker med tellende lokallag: 2
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 100
Tellende lokallag: 2
Ant. deltak.dager på sentrale kurs: 0

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

5.26.1

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon på medlemmer

Yekêtî Lawan har kun sentral innkreving av kontingent, og alle kontingentene betales med
sms.
Utvalget kontrollerte innbetalingsdokumentasjon for et utvalg medlemmer, og fant ingen
avvik.

5.26.2

Dokumentasjon på lag og utbredelse

Utvalget kontrollerte årsrapportene til alle de fire lokallagene som var oppført i søknaden, og
fant følgende avvik:
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Oslo og Akershus fylke:
Oslo/Akershus lokallag

-

årsrapporten var datert før tellingstidspunktet, og viste
dermed ikke hvem som satt i styret per 31. desember i
grunnlagsåret, jfr. forskriften § 10. Lokallaget kan
dermed ikke godkjennes.

Til sammen for Oslo og Akershus: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag).
Yekêtî Lawan trekkes for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
Rogaland fylke:
Rogaland lokallag

-

lokallaget hadde kun 3 tellende medlemmer, og
oppfyller dermed ikke kravet om minst 5 tellende
medlemmer, jfr. forskriften § 9. Lokallaget kan dermed
ikke godkjennes.

Til sammen for Rogaland: 0 lokallag godkjennes (1 sjekket av 1 rapportert lokallag). Yekêtî
Lawan trekkes for ett tellende lokallag og ett fylke i beregningsgrunnlaget.
Til sammen trekkes Yekêtî Lawan trekkes for to tellende lokallag og to fylker i
beregningsgrunnlaget.

5.26.3

Dokumentasjon av deltakerdager på sentrale kurs

Kurs nr. 1

«Kurdisk historie»

Svartstad

24. – 26. oktober

- programmet for kurset viste at det var langt færre enn 10 timer med
pedagogisk innhold, jfr. forskriften § 11. Kurset kan dermed ikke
godkjennes, og Yekêtî Lawan trekkes for 60 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.
Innstilling:

Kurset godkjennes ikke på grunn av at det hadde færre enn 10 timer med
pedagogisk innhold, jfr. forskriften § 11. Yekêtî Lawans beregningsgrunnlag
nedjusteres med 60 deltakerdager.

5.26.4

Justering av tilskuddets størrelse

Yekêtî Lawans beregningsgrunnlag reduseres med 2 tellende lokallag, tilsvarende 100
grunnpoeng, og 60 deltakerdager, tilsvarende 480 grunnpoeng. Organisasjonen får 80 %
bonuspoeng i 2016. Til sammen utgjør derfor endringen etter kontrollen en reduksjon på
1 044 poeng. Organisasjonens tilskudd vil bli justert i forbindelse med 2. fordeling 2016.
Eventuelt for mye utbetalt beløp vil bli krev tilbakebetalt. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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6 Kontroll av internasjonalt driftstilskudd
6.1 ACTA ACTA – barn og unge i Normisjon
Saksnummer: 2015/55883

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 4
Antall A-deltakere: 0
Poeng totalt: 75
Poeng A: 0

Antall B-deltakere: 25
Poeng B: 75

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 4
Poeng totalt: 75

Antall B-deltakere: 25
Poeng B: 75

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

Utvalget kontrollerte to av de fire aktivitetene og fant ingen avvik.
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6.2 KM-Sp Norges KFUK-KFUM Speidere
Saksnummer: 15/55869

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 4
Antall A-deltakere: 5
Poeng totalt: 14
Poeng A: 15

Antall B-deltakere: 3
Poeng B: 9

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 4
Poeng totalt: 14

Antall B-deltakere: 3
Poeng B: 9

Antall A-deltakere: 5
Poeng A: 15

Utvalget kontrollerte tre av de fire aktivitetene og fant ingen avvik.
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6.3 KRFU Kristelig Folkepartis Ungdom
Saksnummer: 15/55885

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 7
Antall A-deltakere: 22
Poeng totalt: 25
Poeng A: 22

Antall B-deltakere: 1
Poeng B: 3

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 6
Poeng totalt: 15

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 15
Poeng A: 15

Utvalget kontrollerte fem av de syv aktivitetene, og avdekket følgende avvik:
Aktivitet nr. 2
-

Innstilling:

"YEPP Seminar”

Serbia

2. – 4.10

dokumentasjonen viste at den ene av deltakerne også deltok på en av den
andre aktiviteten som en del av samme reise. Deltakelse på flere aktiviteter
under samme reise blir bare godkjent som en aktivitet, jfr. forskriftens § 23
andre ledd. KRFU trekkes for 1 A-deltaker.
Aktiviteten godkjennes men KRFU trekkes for 1 A-deltaker, ettersom en av
deltakerne også deltok på en av de andre aktivitetene som en del av samme
reise, og deltakelse på flere aktiviteter under samme reise bare blir godkjent
som en aktivitet, jfr. forskriftens § 23 andre ledd.

Aktivitet nr. 4

" Unio de Jouves kongress ”

Spania

16. – 19.10

-

det manglet bekreftelse fra den internasjonale arrangøren på at deltakeren
hadde deltatt på aktiviteten. KRFU hadde imidlertid annen dokumentasjon
i form av flybilletter utstedt en uke før aktiviteten, program for
konferansen og en usignert rapport fra deltakeren til KRFUs internasjonale
utvalg datert 19. oktober 2014. I tillegg fremkommer det i organisasjonens
årsrapport for 2014 at vedkommende deltaker gjennomførte denne reisen i
det aktuelle tidsrommet. Dokumentasjonen sannsynliggjør at deltakeren
deltok på aktiviteten, og aktiviteten kan dermed godkjennes i henhold til
regelverket. Utvalget oppfordrer KRFU 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.

Innstilling:

Aktiviteten godkjennes, men utvalget oppfordrer KRFU til å bruke utvalgets
mal for internasjonale aktiviteter i fremtiden, slik at organisasjonen har en klar
bekreftelse fra arrangøren på hvem som deltok på aktiviteten.

Aktivitet nr. 6
-

«Studietur»

Tyskland

1. – 3.10

dokumentasjonen viste at samtlige deltakere hadde deltatt på en av de
andre aktivitetene som en del av samme reise. Deltakelse på flere
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aktiviteter under samme reise blir bare godkjent som en aktivitet, jfr.
forskriftens § 23 andre ledd, og aktiviteten kan derfor ikke godkjennes.
KRFU trekkes for 7 A-deltakere.
Innstilling:

Aktiviteten godkjennes ikke, da samtlige deltakere også deltok på en av de
andre aktivitetene som en del av samme reise. Deltakelse på flere aktiviteter
under samme reise blir bare godkjent som en aktivitet, jfr. forskriftens § 23
andre ledd, og aktiviteten kan derfor ikke godkjennes. KRFU trekkes for 7 Adeltakere.

Aktivitet nr. 7
-

" YEPP Council”

Kypros

4. -6.4

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og dokumentasjonen viste at
aktiviteten kunne godkjennes i henhold til regelverket. Imidlertid er dette
en aktivitet arrangert i Europa, så KRFU trekkes for 1 B-deltaker, og
suppleres med 1 A-deltaker.

Innstilling:

Aktiviteten godkjennes, men med 1 A-deltaker i stedet for 1 B-deltaker,
ettersom aktiviteten ble arrangert i Europa.

6.9.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

KRFUs beregningsgrunnlag nedjusteres med til sammen 7 A-deltakere og 1 B-deltaker.
Tilskuddet justeres i forbindelse med 2. utbetaling i 2016. Utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.

83

6.4 N KFUK-M

Norges KFUK-KFUM

Saksnummer: 15/56085

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 5
Antall A-deltakere: 13
Poeng totalt: 88
Poeng A: 13

Antall B-deltakere: 25
Poeng B: 75

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 5
Poeng totalt: 88

Antall B-deltakere: 25
Poeng B: 75

Antall A-deltakere: 13
Poeng A: 13

Utvalget gjennomgikk samtlige av aktivitetene og fant at det manglet tilstrekkelig
dokumentasjon på at deltakerne hadde deltatt på 4 av 5 av aktivitetene på kontrolltidspunktet,
jfr. forskriften § 29 første ledd bokstav c). Dette ble imidlertid sendt inn i ettertid, og alle
aktivitetene kan således godkjennes. Organisasjonen vil imidlertid bli tatt ut til ny kontroll for
tilskuddsåret 2017.
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6.5 N4H

4H Norge
Saksnummer: 15/55884

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 3
Antall A-deltakere: 2
Poeng totalt: 8
Poeng A: 2

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 3
Poeng totalt: 8

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Antall A-deltakere: 2
Poeng A: 2

Utvalget gjennomgikk alle aktivitetene og fant følgende avvik:
Aktivitet nr. 3
-

Innstilling:

«Global 4-H Network…»

Sør-Korea

27.10 – 2.11

det manglet bekreftelse på at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten på
kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). Dette ble
imidlertid sendt inn i ettertid, og aktiviteten kan dermed godkjennes.
Aktiviteten godkjennes
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6.6 NBUF Ung Baptist
Saksnummer: 15/55867

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 6
Antall A-deltakere: 37
Poeng totalt: 37
Poeng A: 37

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 6
Poeng totalt: 37

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 37
Poeng A: 37

Utvalget kontrollerte tre av de seks aktivitetene og fant ingen avvik.
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6.7 NKSS

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Saksnummer: 15/56083

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 7
Antall A-deltakere: 6
Poeng totalt: 9
Poeng A: 6

Antall B-deltakere: 1
Poeng B: 3

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 7
Poeng totalt: 9

Antall B-deltakere: 1
Poeng B: 3

Antall A-deltakere: 6
Poeng A: 6

Utvalget kontrollerte tre av de syv aktivitetene. Kontrollen avdekket at det manglet
bekreftelse fra den internasjonale arrangøren på at deltakeren hadde deltatt på aktiviteten
”FEUER konferanse”. Denne ble imidlertid ettersendt, og aktiviteten kan dermed godkjennes
i henhold til regelverket. Det ble ikke funnet øvrige avvik.
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6.8 NLM UNG

Norsk Luthersk Misjonssamband Ung

Saksnummer: 15/56071

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 9
Poeng totalt: 9
Poeng A: 9

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 0
Poeng totalt: 0

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

Aktivitet nr. 1 "HTB Leadership Conference”

London

5. – 7. mai

-

det fantes ingen dokumentasjon som viste at deltakerne hadde deltatt på
aktiviteten, jfr. forskriften § 29 første ledd bokstav c). Det fantes
kvitteringer for betaling av påmeldingsavgifter og bestillinger av flyreiser
og hotellrom, men disse var fra oktober 2013 og januar 2014, og viste
således ikke at noen faktisk hadde reist eller deltatt på aktiviteten. Utvalget
har vurdert den tilgjengelige dokumentasjon, men mener den helhetlig sett
ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at deltakerne har deltatt på
aktiviteten. Det burde ha foreligget noe som viste at deltakerne faktisk var
på aktiviteten. Bestilte billetter og hotellrom viser kun at medlemmer av
organisasjonen hadde tenkt til å reise til London. Aktiviteten kan således
ikke godkjennes, og NLM UNGs beregningsgrunnlag reduseres med 9 Adeltakere.

Innstilling:

Aktiviteten godkjennes ikke fordi det ikke fantes dokumentasjon som viste at
deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, jfr. forskriften § 29 første ledd bokstav
c). NLM UNGs beregningsgrunnlag reduseres med 9 A-deltakere.

6.8.1 Vedr. justering av tilskuddets størrelse
NLM UNGs aktivitet godkjennes ikke, og organisasjonen må således tilbakebetale allerede
utbetalt tilskudd på kr. 8 934. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter etter forskriften
§ 38 dersom liknende avvik avdekkes ved senere kontroller.
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6.9 NMS-U Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon
Saksnummer: 15/56003

Registreringstidspunkt: 31.12.14

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

I kontrollen manglet bekreftelse fra den internasjonale arrangøren på at deltakerne hadde
deltatt på aktiviteten. NMS-U ettersendte imidlertid bekreftelsen, slik at aktiviteten kan
godkjennes med det oppgitte antallet deltakere. Utvalget oppfordrer NMS-U 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.
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6.10 NSF

Norges Speiderforbund
Saksnummer: 15/55868

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 13
Antall A-deltakere: 20
Poeng totalt: 41
Poeng A: 20

Antall B-deltakere: 7
Poeng B: 21

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 13
Poeng totalt: 39

Antall B-deltakere: 7
Poeng B: 21

Antall A-deltakere: 18
Poeng A: 18

Utvalget kontrollerte fem av de 13 aktivitetene og avdekket følgende avvik:
Aktivitet nr. 8

" World Scout Conference”

Slovenia

11. – 15.8

-

all nødvendig dokumentasjon var på plass, og denne viste at aktiviteten
kunne godkjennes i henhold til regelverket. Imidlertid viste
dokumentasjonen at to av deltakerne også deltok på en av de andre
aktivitetene som en del av samme reise. Deltakelse på flere aktiviteter
under samme reise blir bare godkjent som en aktivitet, jfr. forskriftens § 23
andre ledd. NSF trekkes derfor for 2 A-deltakere.

Innstilling:

Aktiviteten godkjennes, men NSF trekkes derfor for 2 A-deltakere, ettersom to
av deltakerne også deltok på en av de andre aktivitetene som en del av samme
reise, og deltakelse på flere aktiviteter under samme reise bare blir godkjent
som en aktivitet, jfr. forskriftens § 23 andre ledd.

6.10.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

NSFs beregningsgrunnlag nedjusteres med to A-deltakere. Tilskuddet justeres i forbindelse
med 2. utbetaling i 2016. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38
dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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6.11 SG LIVE

Skjærgårds LIVE

Saksnummer: 15/55861

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 2
Antall A-deltakere: 0
Poeng totalt: 6
Poeng A: 0

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 2
Poeng totalt: 6

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

Utvalget gikk gjennom begge de oppgitte aktivitetene og fant følgende avvik:
Aktivitet nr. 1
-

Innstilling:

Innstilling:

USA

25.2 – 3.3

det fantes ingen bekreftelse på at deltakeren hadde deltatt på aktiviteten på
kontrolltidspunktet, jfr. forskriften § 29 første ledd bokstav c), men dette
ble sendt inn i ettertid. Aktiviteten kan dermed godkjennes.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 2
-

"USA-tur”

"USA-tur”

USA

25.2 – 3.3

det fantes ingen bekreftelse på at deltakeren hadde deltatt på aktiviteten på
kontrolltidspunktet, jfr. forskriften § 29 første ledd bokstav c), men dette
ble sendt inn i ettertid. Aktiviteten kan dermed godkjennes.
Aktiviteten godkjennes
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6.12 UIK

Ung i kor
Saksnummer: 15/55903

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 3
Antall A-deltakere: 39
Poeng totalt: 39
Poeng A: 39

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

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

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Aktivitet nr. 1

Antall A-deltakere: 2
Poeng A: 2

"Norges Ungdomskor”

England

4. – 10.8

-

det manglet bekreftelse fra den internasjonale arrangøren på at deltakerne
hadde deltatt på aktiviteten. UIK hadde noe dokumentasjon i form av
informasjon om prøvesang til Norges Ungdomskor, bekreftelser på
bestilling av flybilletter utstedt seks uker før avreise, faktura og
kvitteringer for overnatting, deltakerhefte med informasjon om turen,
turnéplan og spesifisert program for enkelte deler av turen, rapport
utarbeidet av UIK og revisjonsberetning til regnskapet for turen. Utvalget
vurderer imidlertid at denne dokumentasjonen ikke i tilstrekkelig grad
bekrefter at aktiviteten ble gjennomført med deltakelse fra minst ett annet
land, jfr. forskriftens § 22 første ledd. Videre kommer det heller ikke klart
frem av dokumentasjonen at aktiviteten ble gjennomført med det oppførte
antallet deltakere fra søkerorganisasjonen. Aktiviteten godkjennes dermed
ikke, og UIKs beregningsgrunnlag reduseres med 37 A-deltakere.

Innstilling:

Aktiviteten godkjennes ikke fordi det ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert
at aktiviteten ble gjennomført med det oppførte antallet deltakere fra
søkerorganisasjonen, eller at aktiviteten ble gjennomført med deltakelse fra
minst ett annet land, jfr. forskriftens § 22 første ledd. UIKs beregningsgrunnlag
reduseres med 37 A-deltakere.

Aktivitet nr. 2
-

Innstilling:

Innstilling:

Tyskland

11. – 13.3

det manglet bekreftelse fra den internasjonale arrangøren på at deltakeren
hadde deltatt på aktiviteten. Denne ble imidlertid ettersendt, og aktiviteten
kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes

Aktivitet nr. 3
-

" ECA”

" ECA”

Spania

19. – 23.11

det manglet bekreftelse fra den internasjonale arrangøren på at deltakeren
hadde deltatt på aktiviteten. Denne ble imidlertid ettersendt, og aktiviteten
kunne godkjennes i henhold til regelverket.
Aktiviteten godkjennes
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6.12.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

UIK beregningsgrunnlag nedjusteres med 37 A-deltakere. Tilskuddet justeres i forbindelse
med 2. utbetaling i 2016. Dersom organisasjonen allerede har fått for mye utbetalt i tilskudd i
2016, vil det uberettigede beløpet bli motregnet eventuell internasjonal grunnstøtte i
tilskuddsåret 2017. Dersom det ikke lar seg gjøre å motregne må organisasjonen tilbakebetale
beløpet. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriftens § 38 dersom tilsvarende
avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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6.13 USF

Ungdommens Sjakkforbund
Saksnummer: 15/55902

Registreringstidspunkt: 31.12.14

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 3
Antall A-deltakere: 0
Poeng totalt: 138
Poeng A: 0

Antall B-deltakere: 46
Poeng B: 138

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 3
Poeng totalt: 138

Antall B-deltakere: 46
Poeng B: 138

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

Alle de oppgitte aktivitetene ble kontrollert, og utvalget fant ingen avvik.
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