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PROTOKOLL 

FRA 6. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2020 

 

 

DATO: 17. juni 2020  

TID: 09.00 – 10.00  

STED: Zoom  

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kirsti Marie Stokkeland 

Lars Tore Flåten 

Qasim Bhatti 

Signe Lindbråten 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Jonas Wasa Amin Farshchian  

Liv Hauge Norheim 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

Joakim Berntson Aase (sekretariatet) (referent) 

 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2020 – tilskuddsberettigelse - SKAS 

 

Vedtak:  Søknaden om nasjonal grunnstøtte fra SKAS for tilskuddsåret 2020 avvises fordi 

organisasjonen ikke har sendt inn årsregnskap og revisjonsberetning for 

grunnlagsåret 2019 i henhold til forskriften § 30 andre ledd bokstav a). 

 

SKAS søker om etableringstilskudd og vil bruke 2019 som grunnlagsår for 

tilskuddsåret 2020. Det innebærer at SKAS må sende inn årsregnskap og 

revisjonsberetning for 2019 i henhold til forskriften § 30 andre ledd bokstav a). 

SKAS fikk tilsendt en e-post med en purring på den manglende dokumentasjonen 

16. april i år. Samtidig ble det laget en oppgave i Bufdirs søknadsportal hvor 

organisasjonen kunne sende inn dokumentasjonen innen 7. mai 2020. Da 

organisasjonen ikke sendte inn dokumentasjonen innen fristen, ga utvalgets 

sekretariat SKAS en ny frist til 25. mai i år. Det ble sendt ut påminnelser per e-

post til SKAS 25. mai og 27. mai 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, arbeidsplanen og budsjettet er helt avgjørende dokumenter 

for å vurdere om organisasjonen bør gis tilskudd, og søknaden må derfor avvises 

helt. 
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Sak 2 – Kontroll – innledning til kontrollrapporten 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 3 – Orientering 

 

3.1 Ekstra bevilgning for tilskuddsåret 2020 

Sekretariatet orienterte om at Stortinget hadde bevilget 10 millioner kroner i en ekstra bevilgning 

til barne- og ungdomsorganisasjonene som en kompensasjon for ekstrautgifter i forbindelse med 

korona-situasjonen. Bevilgningen blir utbetalt som en 3. fordeling i juni/juli 2020. 

 

Vedtak: T.T.O. 

 

3.2 Halvårsmøte med Barne- og familiedepartementet (BFD) 

Sekretariatet orienterte om at det blir et halvårsmøte med BFD 28. august i år. 

 

Vedtak: T.T.O.  

 

Sak 4 – Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kirsti Stokkeland    

Leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2020: 

*. møte ***dag **.**.20 kl. **.00-**.00, møterom * 

 

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

 

Neste halvårsmøte med BFD avholdes fredag 28.08.2020 kl. 13.00. 

Halvårsmøtene avholdes i Akersgata 59 (R5). 


