PROTOKOLL
FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2020

Grunnet tiltak relatert til koronaviruset covid-19 ble sakene behandlet per e-post.
Ref. nr. 2013/65007
Deltakende
Lasse Birkeland
Lars Tore Flåten
Qasim Bhatti
Agnes Skagemo
Adrian Kjølø Tollefsen
Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)
Ellen Gjeruldsen (sekretariatet) (referent)
Joakim Berntson Aase (sekretariatet) (referent)

Sak 1 – Klage – kontroll av bruken av tilskuddsmidler i tilskuddsåret 2017
Vedtak:

Fordelingsutvalget har vurdert Mat & Atferds klage på vedtaket om resultatet av
kontrollen av bruken av nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2017. Utvalget tar
klagen til følge og vurderer at de dokumenterte lønnsutgiftene for daglig leder og
redaktør er brukt etter forutsetningene i § 34 i forskriften. Til sammen har
organisasjonen brukt kr 109 360 av tilskuddet for tilskuddsåret 2017 på kr 226
286 etter forutsetningene i forskriften § 34. Det foreløpige beløpet som
organisasjonen tidligere er varslet om at utvalget kan kreve tilbakebetalt,
nedjusteres dermed til kr 116 926. Utvalget vil fatte endelig vedtak om
tilbakebetaling når kontrollen av bruken av tilskuddsmidler i tilskuddsårene 2016,
2018 og 2019 er gjennomført.

Sak 2 – Klage – avvisning av søknad om nasjonal grunnstøtte – SKAS
Søknaden om tilskudd til SKAS ble avvist fordi organisasjonen ikke hadde sendt inn årsregnskap
for 2018 med revisjonsberetning, samt sist vedtatte årsmelding. Vedtaket ble formidlet til
organisasjonen i brev datert 10. mars i år.
I vedtaket skriver utvalget at:
"Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra SKAS for tilskuddsåret 2020 avvises fordi
organisasjonen ikke har sendt inn årsregnskap og revisjonsberetning for grunnlagsåret
(2018) i henhold til forskriften § 30 andre ledd bokstav a). SKAS har heller ikke sendt
inn sist vedtatte årsmelding i henhold til samme bestemmelse.
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SKAS fikk tilsendt en e-post med en purring på den manglende dokumentasjonen 26.
november 2019. Samtidig ble det laget en oppgave i Bufdirs søknadsportal hvor
organisasjonen kunne sende inn dokumentasjonen innen 1. februar 2020. Det ble sendt ut
påminnelser per e-post til SKAS 1. og 3. februar 2020.
I henhold til forskriften § 30 sjette ledd kan Fordelingsutvalget sette en rimelig frist for
retting dersom søknaden ikke er fullstendig. Pålegget gis skriftlig sammen med en
orientering om at dersom tilfredsstillende retting ikke skjer innen fristen, kan
vedkommende søknad helt eller delvis avvises, eller avgjøres på det foreliggende
ufullstendige
grunnlaget.
Fordelingsutvalget
mener
at
årsregnskapet,
revisjonsberetningen og årsmeldingen er helt avgjørende dokumenter for å vurdere om
organisasjonen bør gis tilskudd, og søknaden må derfor avvises helt."
Organisasjonen klaget på vedtaket i e-post datert 12. mars 2020. Klagen er således rettidig
innsendt.
I klagen skriver SKAS at:
"Rapporten har sendt til dere tidligere og vi sende den på nytt til dere, kanskje dere mistet
den underveis når dere skulle over fra det gamle systemet. Avvisningen på grunn av
mangel på rapport er ikke en god grunn siden vi har sendt dere rapport før."
Vedtak:

Fordelingsutvalget har behandlet SKAS klage over avvisning av søknaden om
nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2020, og tar klagen til følge.
Fordelingsutvalget vil realitetsbehandle SKAS søknad så snart det lar seg gjøre.

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2020 – tilskuddsberettigelse
3.1 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening
Vedtak:

Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) gis tilskudd etter forskriften
§ 14 for tilskuddsåret 2020.
NAYO får bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16
tredje ledd bokstav b). NAYO får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret siden
det ikke var minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje
ledd bokstav a). NAYO får heller ikke bonuspoeng for andelen tellende
medlemmer eller selvstendighet siden det ikke var minimum 50 % tellende
medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene c) og d).
Fordelingsutvalgets sekretariat gjennomførte en stedlig, forutgående kontroll hos
NAYO 9. desember 2019. En oppfølging av denne kontrollen skulle vært
gjennomført i 2020, men dette har av forskjellige årsaker ikke latt seg gjøre.
Fordelingsutvalget vil derfor gjennomføre andre del av kontrollen høsten 2020.
Andre halvdel av tilskuddet til NAYO vil bli holdt tilbake til kontrollen er
gjennomført.
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3.2 Ungdom mot narkotika
Vedtak:

Ungdom Mot Narkotika (UMN) får etableringstilskudd etter forskriften § 17 for
tilskuddsåret 2020.
Etter en forutgående kontroll settes antallet tellende medlemmer til 371 og antall
tellende lokallag til 3 i 2 fylker.
UMN gis kr 250 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er skjønnsmessig satt etter
en vurdering av kriteriene i forskriften § 18.
Fordelingsutvalget ber om at årsregnskapet med revisjonsberetning for 2019 blir
sendt til utvalget innen 1. juni 2020.
FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i
maksimum tre år, se forskriften § 18 andre ledd. For UMN betyr det at
organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 2022. UMN må
derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 13 senest i grunnlagsåret 2021 for å
kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2023.

Sak 4 – Internasjonal grunnstøtte 2020 – tilskuddsberettigelse
4.1 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening
Vedtak:

Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) godkjennes med 2 Adeltakere for tilskuddsåret 2020.
NAYO tas ut i ordinær kontroll på særskilt grunnlag.

Ved protokollen:
Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver
Ellen Gjeruldsen
rådgiver
Joakim Berntson Aase
rådgiver

Protokollen godkjennes:
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Kirsti Stokkeland
Leder

Lasse Birkeland
Nestleder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2020:
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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