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PROTOKOLL 

FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2020 

 

 

DATO: 27. januar 2020 

TID: 09.00 – 13.00 

STED: Fredrik Selmers vei 3, Oslo 

 

Ref. nr. 2013/65007 

 

Tilstede 

Kirsti M. Stokkeland 

Lasse Birkeland 

Lars Tore Flåten 

Agnes Skagemo 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Signe Lindbråten 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent) 

Joakim Berntson Aase (sekretariatet) (referent) 

 

 

Sak 1 – For mye utbetalt internasjonal grunnstøtte 2015-2019 – Natur og Ungdom 

Natur og Ungdom opplyste i e-post datert 15. oktober 2019 at de ikke hadde søkt om internasjonal 

grunnstøtte for tilskuddsåret 2020 fordi de hadde oppdaget at alle aktivitetene deres hadde blitt 

fullfinansiert av andre tilskudd til internasjonalt arbeid, se forskriften § 22 andre ledd bokstav c). 

 

I e-posten skriver daglig leder at: 

 

«Natur og Ungdom har ikke søkt om internasjonal grunnstøtte for 2020. Grunnen er at da 

jeg skulle levere søknaden, innså jeg at alle internasjonale aktivitetene fra 2018 jeg hadde 

i oversiktsarket var fullt finansiert av andre tilskudd til internasjonalt arbeid.  

 

Vi har søkt internasjonal grunnstøtte å (sic) bakgrunn av samme type aktivitet i flere år. 

Flertallet av poengene våre kommer fra aktiviteter i Russland med vårt Russlands-

prosjekt, hvor vi samarbeider med to ungdomsorganisasjoner i Murmansk og 

Arkhangelsk. Dette prosjektet og alle reisene har alltid blitt dekket fullt av tilskudd fra 

KLD, Strålevernet (UD), LNU og Barentssekretariatet.  

 

Så - som du skjønner - frykter jeg at vi i flere år har tatt med aktiviteter som bryter med 

§22-C om at aktiviteter der reise- og oppholdskostnader fullt ut dekkes av andre tilskudd 

til internasjonalt arbeid ikke gir poeng.  

 

Jeg ble ansatt som daglig leder i Natur og Ungdom i august 2018, så det var jeg som 

leverte søknaden for 2019 med grunnlagsår 2017. 
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Hvis det stemmer at aktiviteter under russlandsprosjektet ikke skulle blitt telt med, så 

hadde vi i 2017:  

• 1 internasjonal aktivitet med 1 deltager i Norden, men skulle hatt 0 

• 11 internasjonale aktiviteter med 48 deltagere i Europa, men skulle hatt 2 med 7 

deltagere 

• 1 internasjonal aktivitet med 3 deltagere utenfor Europa, men skulle hatt 0 

 

Så det var ganske ekstremt, men tidligere år har regnestykket vært noe bedre. 

 

Jeg vet virkelig ikke hvorfor jeg ikke tenkte over denne paragrafen i forskriften før jeg 

leverte søknaden i fjor. Jeg har snakket med to som har vært daglig leder i NU før meg, 

og de kan ikke huske å ha vært oppmerksom på denne paragrafen.  

 

Jeg må bare beklage veldig hvis det stemmer at vi har mottatt støtte de siste årene på feil 

grunnlag, og jeg håper det ikke får alt for store økonomiske konsekvenser for oss annet 

enn at vi nå ikke lenger teller poeng for disse aktivitetene.» 

 

Utvalget bestemte at Natur og Ungdom måtte gjennomgå søknadene for tilskuddsårene 2015-

2019 for å se om det var aktiviteter der som de ikke skulle tatt med. 

 

Vedtak:  Fordelingsutvalget har gjennomgått Natur og Ungdoms (NU) beregnings-

grunnlag for internasjonal grunnstøtte for tilskuddsårene 2015-2019 basert å 

opplysninger innsendt av organisasjonen. Gjennomgangen viser at NU til sammen 

har fått kr 311 186 i uberettiget tilskudd basert på følgende beregning: 

 

2015 

Beregningsgrunnlag i søknaden:  11 A-deltakere 

Tilskuddsberettigede deltakere:    1 A-deltaker 

Mottatt tilskudd:    13 038,- 

Berettiget tilskudd:      1 185,- 

Uberettiget tilskudd:    11 853,- 

 

2016 

Beregningsgrunnlag i søknaden:  24 A-deltakere 

Tilskuddsberettigede deltakere:    0 A-deltakere 

Mottatt tilskudd:    52 134,- 

Berettiget tilskudd:             0,- 

Uberettiget tilskudd:    52 134,- 

 

2017 

Beregningsgrunnlag i søknaden:  107 A-deltakere 

Tilskuddsberettigede deltakere:    64 A-deltakere 

Mottatt tilskudd:              107 118,- 

Berettiget tilskudd:      64 071,- 

Uberettiget tilskudd:      43 047,- 

 

2018 
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Beregningsgrunnlag i søknaden:    71 A-deltakere og 2 B-deltakere 

Tilskuddsberettigede deltakere:      9 A-deltakere og 2 B-deltakere 

Mottatt tilskudd:    133 643,- 

Berettiget tilskudd:      42 138,- 

Uberettiget tilskudd:      91 505,-  

 

2019 

Beregningsgrunnlag i søknaden:  49 A-deltakere og 3 B-deltakere 

Tilskuddsberettigede deltakere:    7 A-deltakere 

Mottatt tilskudd:    133 337,- 

Berettiget tilskudd:      20 690,- 

Uberettiget tilskudd:    112 647,- 

 

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. Rente kan fastsettes etter forsinkelsesrenteloven (lov 17. desember 

1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.).» 

 

NU ble tatt ut i kontroll av den internasjonale grunnstøtten i tilskuddsårene 2015 

og 2017. I løpet av kontrollen gikk utvalget blant annet igjennom om aktivitetenes 

reise- og oppholdskostnader hadde blitt fullt ut dekket av andre tilskudd til 

internasjonalt arbeid, se forskriften § 22 andre ledd bokstav c). I utvalgets 

kontrollnotater for 2017 fremgår det at utvalgets representant trakk ut to av de 

oppførte aktivitetene i søknaden som NU nå opplyser om at ikke var 

tilskuddsberettigede etter forskriften. Organisasjonen svarte imidlertid på 

kontrolltidspunktet at de to aktivitetene ikke hadde blitt fullt ut finansiert av andre 

tilskudd til internasjonalt arbeid, og dermed tilfredsstilte kravene i forskriften. 

 

NUs daglige leder i 2019 og 2020 sier at hun ikke vet hvorfor hun «ikke tenkte 

over denne paragrafen i forskriften» og har snakket med to andre daglige ledere 

som heller ikke kan huske å ha vært oppmerksom på bestemmelsen.  

 

Utvalget vil påpeke at det er organisasjonens ansvar å sette seg inn i det gjeldende 

regelverket og påse at de ikke fører opp aktiviteter som ikke er 

tilskuddsberettigede i søknaden. Denne bestemmelsen har vært uendret i 

forskriften siden 1998. Bestemmelsen blir gjennomgått på utvalgets årlige 

opplæringsseminar og fremkommer i hjelpeteksten til utvalgets digitale 

søknadsskjema. Denne bestemmelsen var også et tema under utvalgets kontroll av 

organisasjonen i 2015 og 2017.  

 

Natur og Ungdom har i perioden fått utbetalt til sammen kr 419 262 i internasjonal 

grunnstøtte. Av dette var kr 311 186 uberettiget. Fordelingsutvalget krever 

tilbakebetalt det uberettigede tilskuddet for tilskuddsårene 2015-2019 i tråd med 

forskriften § 38 første ledd. Etter forskriften § 38 første ledd har utvalget adgang 

til også å kreve tilbake det berettigede tilskuddet og ilegge renter etter 
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forsinkelsesrenteloven. Utvalget har kommet frem til at vi ikke vil trekke tilbake 

den berettigede andelen av tilskuddene disse årene. Utvalget vil heller ikke kreve 

renter. Utvalget har i denne vurderingen lagt vekt på at organisasjonen selv 

informerte om avvikene.  

 

Utvalget vil kontakte organisasjonen om en tilbakebetalingsplan over maksimum 

tre år. 

 

Sak 2 – Kontroll av bruken av tilskuddet – Mat & Adferd – tilskuddsåret 2017 

Kirsti Stokkeland erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak:  Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 3 - Nasjonal grunnstøtte 2020 – tilskuddsberettigelse 

 

3.1 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

3.2 Dysleksi Norge 

 

Vedtak: Dysleksi Norge gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2020. 

 

Dysleksi Norge får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdoms-

representasjon i styret siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn eller mer 

enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) 

og b). Dysleksi Norge får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer 

eller selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer i 

organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

3.3 Metodistkirkens barne- og ungdomsorganisasjon 

 

Vedtak: Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2020. 

 

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund får bonuspoeng for ungdoms-

representasjon i styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se 

forskriften § 16 tredje ledd bokstavene b), c) og d). Metodistkirkens Barne- og 

Ungdomsforbund får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden det ikke er 

minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). 

 

3.4 Ung Kreft  

 

Vedtak: Ung Kreft gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret 2020. 

Ung Kreft får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd 

bokstav a). Ung Kreft får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret 

siden det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje 

ledd bokstav b). Ung Kreft får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende 
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medlemmer eller selvstendighet siden det ikke er minst 50 % tellende medlemmer 

i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d). 

 

Sak 4 – Internasjonal grunnstøtte 2020 – tilskuddsberettigelse 

 

4.1 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U) 

 

Vedtak: Det Norske Misjonsselskaps Barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U) 

godkjennes med 12 A-deltakere og 11 B-deltakere for tilskuddsåret 2020. 

 

NMS-U tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.2 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 

 

Vedtak: Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) godkjennes med 2 A-

deltakere for tilskuddsåret 2020.  

LMF tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.3 Norges Røde Kors 

 

Vedtak: Norges Røde Kors godkjennes med 3 B-deltakere for tilskuddsåret 2020. 

 

4.4 Norges Unge Katolikker 

 

Vedtak: Norges Unge Katolikker (NUK) godkjennes med 15 A-deltakere og 2 B-deltakere 

for tilskuddsåret 2020. 

 

NUK tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag. 

 

4.5 Norsk Tourette Forening 

 

Vedtak: Norsk Tourette Forening (NTF) godkjennes med 5 A-deltakere. 

 

4.6 Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening  

 

Vedtak: Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening (SABU) godkjennes 

med 50 A-deltakere for tilskuddsåret 2020. 

 

Sak 5 – Orientering 

 

5.1 Orientering om behandling av gjenstående søknader om nasjonal og internasjonal  

grunnstøtte 2020 

 

Sekretariatet gjennomgikk de gjenstående søknadene og orienterte om når de ville bli ferdige for 

behandling av utvalget. 
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Vedtak: T.T.E. 

 

Sak 6 – Møter i utvalget våren 2020 

 

De neste møtene i utvalget blir: 

6. februar kl. 09.00-12.00 

2. mars kl. 09.00-13.00 

20. mars kl. 09.00-13.00 

16. april kl. 09.00-13.00 

 

Sak 7 – Eventuelt 

 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Ellen Gjeruldsen 

rådgiver 

 

Joakim Berntson Aase 

rådgiver 

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Stokkeland    

leder 

 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2020: 

3. møte torsdag 6.2.20 kl. 09.00-12.00, møterom Video Bufdir 10 (1. etg.) 

4. møte mandag 2.3.20 kl. 09.00-13.00, møterom Video Bufdir 10 (1. etg.) 

5. møte fredag 20.3.20 kl. 09.00-13.00, møterom Video Bufdir 10 (1. etg.) 

6. møte torsdag 16.4.20 kl. 09.00-13.00, møterom Video Bufdir 10 (1. etg.) 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Fredrik Selmers vei 3. 

 

Neste halvårsmøte med BFD avholdes mandag **.**.20** kl. **.**. 

Tertialmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


