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Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2019 - Kontroll av bruken av tilskuddet i tilskuddsåret 2017
– Mat & Adferd
Vedtak:

Fordelingsutvalget har gjennomført en kontroll av Mat og Atferds bruk av
tilskuddsmidlene i tilskuddsåret 2017. Kontrollen viser at tilskuddet i hovedsak
ikke er bukt etter forutsetningen i forskriften § 34.
I forbindelse med vurderingen av søknaden fra Mat & Atferd om nasjonal
grunnstøtte for tilskuddsåret 2019, vedtok utvalget at organisasjonens bruk av
tilskuddet i grunnlagsåret, altså tilskuddsåret 2017, skulle kontrolleres. Årsaken
var at organisasjonens årsrapport og årsregnskap vitner om et svært beskjedent
barne- og ungdomsarbeid, og utvalget ville derfor kontrollere om tilskuddet for
dette tilskuddsåret var brukt etter forutsetningene i forskriften § 34.
I forskriften § 34 står det at:
«Grunnstøtten kan kun brukes til organisasjonens driftsutgifter til den
sentrale virksomhet for barn og ungdom. Med driftsutgifter menes utgifter
til sentral administrasjon, landsmøter, styremøter, sentrale aktiviteter,
medlemsblad, ordinære avskrivninger etc. (...)»
Videre står det i § 38 fjerde ledd at:
«Dersom tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene, jf. § 34, kan tilskuddet helt
eller delvis kreves tilbake, eller bli redusert påfølgende år.»
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I forkant av kontrollen ble organisasjonen bedt om å ha tilgjengelig bilag som
dokumenterer organisasjonens utgifter til det sentrale arbeidet for barn og ungdom
i 2017, herunder lønnskostnader, møte- og reiseutgifter og andre kostnader knyttet
til gjennomføring av aktiviteter for barn og unge.
Organisasjonen ble også bedt om å legge frem en redegjørelse for hvordan
organisasjonen konkret involverte barn og unge i dette arbeidet, gjerne med
dokumentasjon som underbygger redegjørelsen.
I kontrollen formidlet organisasjonen, som tidligere, at de gjennom deres
familieperspektiv anser seg som en forening for barn og unge. Samtidig ble det
tydelig at de ikke fullt ut har skjønt at organisasjoner som mottar tilskudd i denne
ordningen også skal ha barn og unge som deltakere i organisasjonens aktiviteter,
jf forskriften § 2 første ledd bokstav a). Organisasjonen bekreftet også at de heller
ikke har et eget eller systematisk fokus på barn og unge på nettsidene sine eller i
medlemsbladet.
Opplysninger og dokumentasjon som organisasjonen la frem i kontrollen, antyder
likevel at de har hatt, og fortsatt har, et ønske om å nå barn, og særlig ungdom i
større grad, men at de ikke helt har lykkes i sine forsøk på dette. I 2016 og 2018
arrangerte de et familiekurs om proteinintoleranse, hvor kurset i 2016 hadde et
eget opplegg for barn. I tillegg til satsingen på sosiale medier, i et forsøk på å nå
ungdom i større grad, angir arbeidsprogrammet for 2017 og 2018 en intensjon om
å ha ungdomsrepresentanter som ungdomsgrupper lokalt og som rådgivende for
sentralstyrets arbeid. Arbeidsprogrammet for 2019 og 2020 angir aktiviteter for
barn og unge, herunder sosial matkveld og kurs for familier med eget opplegg for
barna. I referat fra organisasjonens Lederforum i juni 2017 kommer det frem at de
jobbet med å få på plass et styre for barne- og ungdomsarbeidet, og at de også
ønsket å ha et tilsvarende familiekurs som i 2016.
Mot slutten av 2017 ansatte organisasjonen en person i 20 % stilling i sentralleddet
som kontaktperson mot lokallagene. 20 % av hennes arbeidstid gikk til satsing på
barn og unge. Hun var bl.a. delaktig i satsingen på Instagram, der hun fulgte opp
de to ungdommene som hadde ansvaret for kontoen. Hun bistod også lokallag til
å sette i gang matkurs for ungdom i samarbeid med lokallaget i Rogaland, som har
hatt gode erfaringer med slike kurs.
Organisasjonen la frem bilag for utgiftene de hadde til det sentrale barne- og
ungdomsarbeidet i 2017, med en samlet sum på kr 10 391. Bilagene inkluderer
reiseutgifter for den ansatte med ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i
forbindelse med en konferanse, samt servering i møter med ungdom i forbindelse
med forsøk på å få opprettet et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet.
Organisasjonen oppgir at de ønsker å videreføre ideen om å bruke sosiale medier
rettet mot ungdom, og at dette styres av ungdom selv, og å arrangere flere
familiekurs med egne opplegg for barna. I tillegg er det nå flere av lokallagene,
spesielt Østlandet og Midt-Norge, som skal ha matkurs for ungdom etter mal fra
Rogaland. Erfaringene de har gjort seg med disse satsingene tidligere, er de
interessert i å bruke i sitt videre arbeid.
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Mat & Atferd har fokusert på familien, og vært av den oppfatning av at de når
barna gjennom sitt arbeid, som primært har vært rettet mot foreldrene. Samtidig
er både barn og unge en viktig målgruppe for organisasjonen, og de uttrykker et
ønske om å nå disse direkte i større grad.
Utvalget vurderer at Mat & Atferd kan sies å ha et barne- og ungdomsarbeid, men
ikke på langt nær av et omfang som størrelsen det utbetalte tilskuddet skulle tilsi.
Etter en vurdering av årsregnskapet og -rapporten for 2017, samt bilagskontroll av
organisasjonens utgifter til det sentrale barne- og ungdomsarbeidet i 2017, anses
at Mat & Atferd ikke har brukt tilskuddet i sin helhet etter forutsetningene i
forskriften § 34, jf § 38 fjerde ledd.
Utvalget ønsker å se på organisasjonens bruk av tilskuddsmidler for flere år, og
Mat & Atferd derfor tas ut i kontroll av bruken av tilskuddsmidler i tilskuddsårene
2016, 2018 og 2019, jf § 38 fjerde ledd. Etter forvaltningsloven § 16 varsler
utvalget videre om at vi kan komme til å kreve tilbakebetalt tilskuddsmidler som
ikke er brukt etter forutsetningene i regelverket. For tilskuddsåret 2017 kan
beløpet for tilbakebetaling bli kr 215 895.
Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2019 – kontroll av beregningsgrunnlaget – Mat & Atferd
Vedtak:

Mat & Atferds beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2019 reduseres med 11
tellende medlemmer, tilsvarende 55 grunnpoeng, og ett tellende lokallag,
tilsvarende 50 grunnpoeng. Mat % Atferd hadde i 2019 et tillegg på 10 %
bonuspoeng. Til sammen utgjør derfor endringen en reduksjon på 115,5 poeng.
Organisasjonen er tatt ut i kontroll av bruken av tilskuddet i tilskuddsårene 2016,
2018 og 2019. Fordelingsutvalget venter med å fatte vedtak om tilbakebetaling av
det for mye utbetalte tilskuddet for tilskuddsåret 2019 til denne kontrollen er
gjennomført.
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Møteplan for Fordelingsutvalget 2020:
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).
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