PROTOKOLL
FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2022

DATO: 12. januar 2022
TID: 12.00 – 13.30
STED: Teams
Ref. nr. 2013/65007
Deltakende
Kristin Johnsrud
Per Hanstad
Jonas Wasa Amin Farshchian
Heidi Schau-Hvatum
Agnes Skagemo
Fredrik Vaaheim (sakene 1.1-1.2, 2.3, 3.1-3.14, 4 og 5)
Adrian Kjølø Tollefsen
Ann Helen Skaanes
Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2020 – kontroll
1.1 Norges KFUK-KFUM Speidere
Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

1.2 Norges Unge Katolikker
Vedtak:

Norges Unge Katolikkers (NUK) beregningsgrunnlag nedjusteres med 12 tellende
medlemmer, tilsvarende 70 grunnpoeng, 26 tellende lokallag, tilsvarende 1 300
grunnpoeng, og 26 deltakerdager på kurs, tilsvarende 52 grunnpoeng.
Organisasjonen fikk 100 % bonuspoeng i 2020, og endringen utgjør dermed en
nedjustering av 2 844 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 120 642 i 2020, og i tråd
med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at NUK tilbakebetaler hele det
for mye utbetalte tilskuddet eller at beløpet motregnes eventuell nasjonal
grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i
forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
NUK tas ut til ny kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsårene 2019 og
2020.

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2020 – klager
2.1 Aktivitetsklubben
Aktivitetsklubbens søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 ble avvist av utvalget
fordi organisasjonen hadde sendt inn søknaden etter søknadsfristen. Vedtaket ble formidlet til
organisasjonen i brev datert 20. november 2021. Organisasjonen klaget på vedtaket i en melding
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via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin søknadsportal 10. desember 2021.
Klagen er således rettidig innsendt.
Vedtak:

Fordelingsutvalget tar Aktivitetsklubbens klage til følge og vil realitetsbehandle
søknaden om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 så snart det lar seg gjøre.
Fordelingsutvalget vil igjen bemerke at det er organisasjonenes ansvar å sørge for
at søknaden er sendt inn innen fristen. Søknader som ankommer etter
søknadsfristens utløp skal kun unntaksvis godtas dersom den innkommer noen
dager etter fristen og organisasjonen har en meget god grunn for fristoversittelsen.
Aktivitetsklubben må benytte driftstilskuddet fra Fordelingsutvalget til å sørge for
at administrasjonen har gode nok rutiner til å følge opp offentlige frister.
Utvalget vil også bemerke at utvalget i behandlingen av klagen har lagt vekt på at
søknaden kom inn kun to dager etter fristen. Samtidig skyldtes dette at utvalgets
sekretariat tok kontakt med Aktivitetsklubbens daglige leder for å forhøre seg om
hvorfor søknaden ikke var sendt inn. For tilskuddsåret 2022 var det åtte
organisasjoner som normalt sender inn søknader årlig som ikke hadde sendt inn
søknaden innen fristen, og utvalgets sekretariat måtte derfor sjekke at det ikke var
tekniske årsaker til at søknadene ikke var sendt inn. Hadde ikke sekretariatet
kontaktet organisasjonen, er det sannsynlig at søknaden ville blitt sendt inn enda
senere enn to dager etter fristen.
Fordelingsutvalgets sekretariat har som fast praksis ikke å kontakte tidligere
søkere når søknadene sendes inn etter fristen. Aktivitetsklubben kan derfor ikke
forvente at utvalget vil realitetsbehandle søknaden dersom den sendes inn etter
søknadsfristens utløp fremtidige år. Vedtaket om å realitetsbehandle
Aktivitetsklubbens søknad for tilskuddsåret 2022 må sees som et unntak og vil
ikke gi presedens for liknende saker i fremtidige søknadsår.

2.2 Brunstad Ungdomsklubb (BUK)
Brunstad Ungdomsklubbs søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 ble avvist av
utvalget fordi organisasjonen hadde sendt inn søknaden etter søknadsfristen. Vedtaket ble
formidlet til organisasjonen i brev datert 20. november 2021.
Vedtak:

Fordelingsutvalget tar Brunstad Ungdomsklubb (BUK) sin klage til følge og vil
realitetsbehandle søknaden om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 så snart
det lar seg gjøre.
Fordelingsutvalget vil igjen bemerke at det er organisasjonenes ansvar å sørge for
at søknaden er sendt inn innen fristen. Søknader som ankommer etter
søknadsfristens utløp skal kun unntaksvis godtas dersom den innkommer noen
dager etter fristen og organisasjonen har en meget god grunn for fristoversittelsen.
BUK må benytte driftstilskuddet fra Fordelingsutvalget til å sørge for at
administrasjonen har gode nok rutiner til å følge opp offentlige frister.
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Utvalget vil også bemerke at utvalget i behandlingen av klagen har lagt vekt på at
søknaden kom inn kun to dager etter fristen. Samtidig skyldtes dette at utvalgets
sekretariat tok kontakt med BUKs daglige leder for å forhøre seg om hvorfor
søknaden ikke var sendt inn. For tilskuddsåret 2022 var det åtte organisasjoner
som normalt sender inn søknader årlig som ikke hadde sendt inn søknaden innen
fristen, og utvalgets sekretariat måtte derfor sjekke at det ikke var tekniske årsaker
til at søknadene ikke var sendt inn. Hadde ikke sekretariatet kontaktet
organisasjonen, er det sannsynlig at søknaden ville blitt sendt inn enda senere enn
to dager etter fristen.
Fordelingsutvalgets sekretariat har som fast praksis ikke å kontakte tidligere
søkere når søknadene sendes inn etter fristen. BUK kan derfor ikke forvente at
utvalget vil realitetsbehandle søknaden dersom den sendes inn etter
søknadsfristens utløp fremtidige år. Vedtaket om å realitetsbehandle BUKs
søknad for tilskuddsåret 2022 må sees som et unntak og vil ikke gi presedens for
liknende saker i fremtidige søknadsår.
2.3 Frilynt Norge
Frilynt Norges søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 ble avslått av utvalget fordi
organisasjonen hadde endret sine vedtekter slik at de kom i strid med forskriften § 13 første ledd
bokstav b) som sier at alle tellende medlemmer skal ha like demokratiske rettigheter. Vedtaket
ble formidlet til organisasjonen i brev datert 4. januar 2022. Organisasjonen klaget på vedtaket i
en melding via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin søknadsportal 5. januar
2022. Klagen er således rettidig innsendt.
Vedtak:

Fordelingsutvalget tar Frilynt Norges klage til følge og innvilger Frilynt Norge
nasjonal grunnstøtte etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022 under
forutsetning av at organisasjonen endrer sine vedtekter slik at de ikke lenger er i
strid med forskriften § 13 første ledd bokstav b) innen 1. juni 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget Frilynt Norges søknad om å benytte
grunnlagsåret 2019.

2.4 MakeMusic
MakeMusics søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 ble avvist av utvalget fordi
organisasjonen hadde sendt inn søknaden etter søknadsfristen. Vedtaket ble formidlet til
organisasjonen i brev datert 7. desember 2021. Organisasjonen klaget på vedtaket i en melding
via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin søknadsportal 26. desember 2021.
Klagen er således rettidig innsendt.
Vedtak:

Fordelingsutvalget tar MakeMusics klage til følge og vil realitetsbehandle
søknaden om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 så snart det lar seg gjøre.
Fordelingsutvalget vil igjen bemerke at det er organisasjonenes ansvar å sørge for
at søknaden er sendt inn innen fristen. Søknader som ankommer etter
søknadsfristens utløp skal kun unntaksvis godtas dersom den innkommer noen
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dager etter fristen og organisasjonen har en meget god grunn for fristoversittelsen.
MakeMusic må benytte driftstilskuddet fra Fordelingsutvalget til å sørge for at
administrasjonen har gode nok rutiner til å følge opp offentlige frister.
Utvalget vil også bemerke at utvalget i behandlingen av klagen har lagt vekt på at
søknaden kom inn kun to dager etter fristen. Samtidig skyldtes dette at utvalgets
sekretariat tok kontakt med MakeMusics daglige leder for å forhøre seg om
hvorfor søknaden ikke var sendt inn. For tilskuddsåret 2022 var det åtte
organisasjoner som normalt sender inn søknader årlig som ikke hadde sendt inn
søknaden innen fristen, og utvalgets sekretariat måtte derfor sjekke at det ikke var
tekniske årsaker til at søknadene ikke var sendt inn. Hadde ikke sekretariatet
kontaktet organisasjonen, er det sannsynlig at søknaden ville blitt sendt inn enda
senere enn to dager etter fristen.
Fordelingsutvalgets sekretariat har som fast praksis ikke å kontakte tidligere
søkere når søknadene sendes inn etter fristen. MakeMusic kan derfor ikke forvente
at utvalget vil realitetsbehandle søknaden dersom den sendes inn etter
søknadsfristens utløp fremtidige år. Vedtaket om å realitetsbehandle MakeMusics
søknad for tilskuddsåret 2022 må sees som et unntak og vil ikke gi presedens for
liknende saker i fremtidige søknadsår.
2.5 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforenings (NAYO)
Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforenings søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret
2022 ble avvist av utvalget fordi organisasjonen hadde sendt inn søknaden etter søknadsfristen.
Vedtaket ble formidlet til organisasjonen i brev datert 7. desember 2021. Organisasjonen klaget
på vedtaket i en melding via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin søknadsportal
23. desember 2021. Klagen er således rettidig innsendt.
Vedtak:

Fordelingsutvalget tar Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO) sin
klage til følge og vil realitetsbehandle søknaden om nasjonal grunnstøtte for
tilskuddsåret 2022 så snart det lar seg gjøre.
Fordelingsutvalget vil igjen bemerke at det er organisasjonenes ansvar å sørge for
at søknaden er sendt inn innen fristen. Søknader som ankommer etter
søknadsfristens utløp skal kun unntaksvis godtas dersom den innkommer noen
dager etter fristen og organisasjonen har en meget god grunn for fristoversittelsen.
NAYO må benytte driftstilskuddet fra Fordelingsutvalget til å sørge for at
administrasjonen har gode nok rutiner til å følge opp offentlige frister.
Utvalget vil bemerke at utvalget har fattet sitt vedtak på tross av at søknaden ble
sendt inn 14 dager etter fristen. Dette skyldes at utvalgets sekretariat tok kontakt
med enkelte organisasjoner etter søknadsfristen for å forhøre seg om hvorfor deres
søknader ikke var sendt inn. For tilskuddsåret 2022 var det åtte organisasjoner som
normalt sender inn søknader årlig som ikke hadde sendt inn søknaden innen
fristen, og utvalgets sekretariat måtte derfor sjekke at det ikke var tekniske årsaker
til at søknadene ikke var sendt inn. NAYO ble ikke kontaktet av utvalgets
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sekretariat i den forbindelse, og utvalget anser det som sannsynlig at NAYO hadde
sendt inn søknaden bare noen få dager etter fristen dersom utvalget hadde tatt
kontakt og gjort organisasjonen oppmerksom på at søknaden ikke var sendt inn.
Utvalget vil derfor behandle NAYO på lik måte som de organisasjonene som ble
kontaktet av utvalgets sekretariat og realitetsbehandle søknaden for tilskuddsåret
2022.
Fordelingsutvalgets sekretariat har imidlertid som fast praksis ikke å kontakte
tidligere søkere når søknadene sendes inn etter fristen og NAYO kan derfor ikke
forvente at utvalget vil realitetsbehandle søknaden dersom den sendes inn etter
søknadsfristens utløp fremtidige år. Vedtaket om å realitetsbehandle NAYOs
søknad for tilskuddsåret 2022 må sees som et unntak og vil ikke gi presedens for
liknende saker i fremtidige søknadsår.
2.6 Norges Musikkorps Forbund (NMF)
Norges Musikkorps Forbunds søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 ble avvist
av utvalget fordi organisasjonen hadde sendt inn søknaden etter søknadsfristen. Vedtaket ble
formidlet til organisasjonen i brev datert 7. desember 2021. Organisasjonen klaget på vedtaket i
en melding via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin søknadsportal 16. desember
2021. Klagen er således rettidig innsendt.
Vedtak:

Fordelingsutvalget tar Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin klage til følge og
vil realitetsbehandle søknaden om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 så
snart det lar seg gjøre.
Fordelingsutvalget vil igjen bemerke at det er organisasjonenes ansvar å sørge for
at søknaden er sendt inn innen fristen. Søknader som ankommer etter
søknadsfristens utløp skal kun unntaksvis godtas dersom den innkommer noen
dager etter fristen og organisasjonen har en meget god grunn for fristoversittelsen.
NMF må benytte driftstilskuddet fra Fordelingsutvalget til å sørge for at
administrasjonen har gode nok rutiner til å følge opp offentlige frister.
Utvalget vil også bemerke at utvalget i behandlingen av klagen har lagt vekt på at
søknaden kom inn kun fem dager etter fristen. Samtidig skyldtes dette at utvalgets
sekretariat tok kontakt med NMFs økonomisjef for å forhøre seg om hvorfor
søknaden ikke var sendt inn. For tilskuddsåret 2022 var det åtte organisasjoner
som normalt sender inn søknader årlig som ikke hadde sendt inn søknaden innen
fristen, og utvalgets sekretariat måtte derfor sjekke at det ikke var tekniske årsaker
til at søknadene ikke var sendt inn. Hadde ikke sekretariatet kontaktet
organisasjonen, er det sannsynlig at søknaden ville blitt sendt inn enda senere enn
fem dager etter fristen.
Fordelingsutvalgets sekretariat har som fast praksis ikke å kontakte tidligere
søkere når søknadene sendes inn etter fristen. NMF kan derfor ikke forvente at
utvalget vil realitetsbehandle søknaden dersom den sendes inn etter
søknadsfristens utløp fremtidige år. Vedtaket om å realitetsbehandle NMFs
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søknad for tilskuddsåret 2022 må sees som et unntak og vil ikke gi presedens for
liknende saker i fremtidige søknadsår.
2.7 Youth Atlantic Treaty Association Norway (YATA Norge)
Youth Atlantic Treaty Association Norways søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret
2022 ble avvist av utvalget fordi organisasjonen hadde sendt inn søknaden etter søknadsfristen.
Vedtaket ble formidlet til organisasjonen i brev datert 7. desember 2021. Organisasjonen klaget
på vedtaket i en melding via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin søknadsportal
23. desember 2021. Klagen er således rettidig innsendt.
Vedtak:

Fordelingsutvalget tar Youth Atlantic Treaty Association Norway (YATA Norge)
sin klage til følge og vil realitetsbehandle søknaden om nasjonal grunnstøtte for
tilskuddsåret 2022 så snart det lar seg gjøre.
Fordelingsutvalget vil igjen bemerke at det er organisasjonenes ansvar å sørge for
at søknaden er sendt inn innen fristen. Søknader som ankommer etter
søknadsfristens utløp skal kun unntaksvis godtas dersom den innkommer noen
dager etter fristen og organisasjonen har en meget god grunn for fristoversittelsen.
Utvalget vil bemerke at utvalget har fattet sitt vedtak på tross av at søknaden ble
sendt inn en og en halv måned etter fristen. Dette skyldes at utvalgets sekretariat
tok kontakt med enkelte organisasjoner etter søknadsfristen for å forhøre seg om
hvorfor deres søknader ikke var sendt inn. For tilskuddsåret 2022 var det åtte
organisasjoner som normalt sender inn søknader årlig som ikke hadde sendt inn
søknaden innen fristen, og utvalgets sekretariat måtte derfor sjekke at det ikke var
tekniske årsaker til at søknadene ikke var sendt inn. YATA Norge ble ikke
kontaktet av utvalgets sekretariat i den forbindelse, og utvalget anser det som
sannsynlig at YATA Norge hadde sendt inn søknaden bare noen få dager etter
fristen dersom utvalget hadde tatt kontakt og gjort organisasjonen oppmerksom på
at søknaden ikke var sendt inn. Utvalget vil derfor behandle YATA Norges søknad
på lik måte som de organisasjonene som ble kontaktet av utvalgets sekretariat og
realitetsbehandle søknaden for tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalgets sekretariat har imidlertid som fast praksis ikke å kontakte
tidligere søkere når søknadene sendes inn etter fristen og YATA Norge kan derfor
ikke forvente at utvalget vil realitetsbehandle søknaden dersom den sendes inn
etter søknadsfristens utløp fremtidige år. Vedtaket om å realitetsbehandle YATA
Norges søknad for tilskuddsåret 2022 må sees som et unntak og vil ikke gi
presedens for liknende saker i fremtidige søknadsår.
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Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2022 – søknad om tilskuddsberettigelse
3.1 Europeisk Ungdom
Vedtak:

Europeisk Ungdom (EU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget EUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.

3.2 Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
Vedtak:

Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser gis tilskudd etter
forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget Hyperions søknad om å benytte grunnlagsåret
2019.
I tråd med e-post fra daglig leder i Hyperion endres antall tellende lokallag fra 131
til 121. Hyperions poengsum for tilskuddsåret 2022 blir da 85 155.

3.3 Juvente
Vedtak:

Juvente gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022.
Juvente får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret,
andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstavene a), b), c) og d).
Juvente tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2020.

3.4 Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund
Vedtak:

Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) gis tilskudd etter forskriften
§ 13 for tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget MBUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.
MBU tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019 (tilskuddsårene 2021 og
2022).

3.5 Norges Døveforbund
Vedtak:

Norges Døveforbund (NDF) gis tilskudd etter forskriften § 14 for tilskuddsåret
2022.
Fordelingsutvalget har innvilget NDFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.
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3.6 Norges Jeger- og fiskerforbund
Vedtak:

Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for
tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget NJFFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.
Utvalget ber om at styret for barn og unge i NJFF fremgår av årsmeldingen til
NJFF.

3.7 Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag
Vedtak:

Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKSS) gis tilskudd etter
forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget NKSS søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.

3.8 Norges Livredningsselskap
Vedtak:

Norges Livredningsselskap (NLS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for
tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget NLS søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.

3.9 Norges Røde Kors
Vedtak:

Norges Røde Kors gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget Norges Røde Kors søknad om å benytte
grunnlagsåret 2019.

3.10 Norges Speiderforbund
Vedtak:

Norges Speiderforbund (NSF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret
2022.
Fordelingsutvalget har innvilget NSFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.
NSF tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019 (tilskuddsårene 2021 og
2022).

3.11 Norges Unge Katolikker
Vedtak:

Norges Unge Katolikker (NUK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret
2022.
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NUK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret,
andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstavene a), b), c) og d).
NUK tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2020.
3.12 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU)
Vedtak:

Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) gis tilskudd etter forskriften § 13
for tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget PBUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.

3.13 Redningsselskapet
Vedtak:

Redningsselskapet gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget Redningsselskapets søknad om å benytte
grunnlagsåret 2019.

3.14 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening
Vedtak:

Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) gis tilskudd etter forskriften
§ 13 for tilskuddsåret 2022.
Fordelingsutvalget har innvilget VBUFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.

Sak 4 – Eventuelt
•

Utvalgets leder, Kristin Johnsrud, spurte om praksis rundt skriving av utvalgets årsrapport
til departementet.

Ved protokollen:
Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver
Protokollen godkjennes:

Kristin Johnsrud
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2022:
2. møte fredag 28.1.22 kl. 10.30 – 14.30, møterom 5
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3. møte onsdag 9.2.22 kl. 10.30 – 14-30, møterom 5
4. møte fredag 11.3.22 kl. 10.30 – 14.30, møterom 5
Møtene for Fordelingsutvalget holdes i Bufdirs lokaler i Fredrik Selmers vei 3, hvis ikke noe
annet blir bestemt.
Neste halvårsmøte med BFD avholdes tirsdag 18.01.2022 kl. 13.30.
Halvårsmøtet blir avholdt digitalt.
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