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PROTOKOLL 

FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2022 

 

 

DATO: 28. januar 2022 

TID: 10.30 – 12.00  

STED: Teams  

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kristin Johnsrud 

Per Hanstad 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Agnes Skagemo 

Fredrik Vaaheim 

Qasim Bhatti 

Ann Helen Skaanes 

Annika Fallsen Huhtala 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2020 – kontroll 
 
1.1 Norske Samers Riksforbund 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes 

 

Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2021 – kontroll 
 

2.1 Arbeidernes Ungdomsfylking  

 

Vedtak: Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 

2021 reduseres med en A-deltaker, tilsvarende ett poeng. Ett poeng tilsvarte kr 

911 i 2021, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at AUF 

tilbakebetaler hele dette beløpet eller at det motregnes eventuell internasjonal 

grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i 

forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

2.2 Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 
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Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2022 – søknad om tilskuddsberettigelse 
 
3.1 Aktivitetsklubben 

 

Vedtak: Aktivitetsklubben (AK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget AKs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

AK tas ut i ordinær kontroll av grunnlagsåret 2019. 

 

3.2 Brunstad Ungdomsklubb  

 

Vedtak: Brunstad Ungdomsklubb (BUK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget BUKs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

3.3 MakeMusic 

 

Vedtak: MakeMusic (MM) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget MMs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

3.4 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsorganisasjon 

 

Vedtak: Norges Aserbajdsjanske Ungdomsorganisasjon (NAYO) gis tilskudd etter 

forskriften § 14 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NAYOs søknad om å benytte et gjennomsnitt av 

poengene i grunnlagsårene 2017-2019. NAYO får dermed 1 123 poeng. 

 

3.5 Norges Musikkorps Forbund  

 

Vedtak: Norges Musikkorps Forbund (NMF) gis tilskudd etter forskriften § 13 for 

tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget NMFs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

Sak 4 – Internasjonal grunnstøtte 2022 – klage – Kristelig Folkepartis 
Ungdom 
Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU) sin søknad om internasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 

2022 ble avvist av utvalget fordi organisasjonen hadde sendt inn søknaden etter søknadsfristen. 

Vedtaket ble formidlet til organisasjonen i brev datert 4. januar 2022. I vedtaket skriver utvalget 

at: 
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«Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU) sin søknad om internasjonal grunnstøtte for 

tilskuddsåret 2022 avvises fordi søknaden ble sendt inn etter fristen, se forskriften § 30 

femte ledd. 

 

I forskriften § 30 femte ledd heter det at: 

 

"(...). Søknader med alle vedlegg må være innlevert senest fristdagen. Søknader 

som innleveres etter fristen, kan avvises." 

 

I forslag til nytt regelverk i 1998 uttalte Stensrud-utvalget om for sent innkomne 

søknader: 

 

"Nåværende absolutte bestemmelse om at for sent innkommet søknad skal 

avvises, er myket opp til at søknaden kan avvises. Det skal likevel ikke være 

kurant å sende inn søknad for sent." 

 

I Stortingsmelding nr. 32 (1996-1997) side 38 bemerker departementet at: 

 

"Departementet er enig i utvalgets forslag om at for sent innkommet søknad kan 

avvises. For sent innkommet søknad kan imidlertid unntaksvis godtas dersom den 

innkommer noen dager etter søknadsfristen, og organisasjonen har en meget god 

grunn for fristoversittelsen." 

 

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2022 var 15. september 2021. KRFU sendte inn sin 

søknad 22. september og først etter at utvalgets sekretariat hadde vært på kontrollbesøk 

hos organisasjonen. Det er ikke lagt ved en forklaring på fristoversittelsen, men KRFUs 

generalsekretær fortalte utvalgets sekretariat at hun hadde tatt feil av hvilken type søknad 

som skulle sendes inn. Det skal i den forbindelse bemerkes at KRFU faktisk sendte inn 

søknad om nasjonal grunnstøtte 13. september 2021. 

 

Utvalget vil bemerke at det er gitt mye informasjon i forkant av søknadsfristen. Det ble 

også sendt ut invitasjon til opplæringsseminar om forskriften og informasjonsmøte om 

søknadsprosessen. KRFU deltok ikke på noen av disse og gikk dermed glipp av 

informasjon som ville gjort det tydelig hvilken type søknad som skulle sendes inn. 

 

Det er organisasjonens ansvar å sørge for at søknaden blir sendt inn innen fristen. Det er 

også organisasjonens ansvar å sende inn riktig søknad. 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. KRFUs søknad 

kommer inn syv dager etter fristen og fører således ikke til at saksbehandlingen blir 

forsinket. Imidlertid er det helt klart at organisasjonen ikke har vært bevisst på hvilken 

søknad de skulle sende inn og har således ingen meget god grunn for fristoversittelsen. 

Dersom KRFU hadde brukt litt mer tid på å sette seg inn i forskriften ville det vært tydelig 

at KRFU ikke var tilskuddsberettiget nasjonal grunnstøtte og at de i stedet skulle sendt 

inn søknad om internasjonal grunnstøtte.» 
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Organisasjonen klaget på vedtaket i en melding via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

(Bufdir) sin søknadsportal 21. januar 2021. Klagen er således rettidig innsendt. 

 

I klagen skriver organisasjonens generalsekretær at: 

 

«Siden det var første gang jeg skulle søke på grunnstøtten antok jeg vi var 

søknadsberettiget den nasjonale grunnstøtten ettersom vi var en nasjonal 

ungdomsorganisasjon. Forrige år var det under nøye oppsyn av tidligere generalsekretær. 

Søknaden ble sendt inn innenfor søknadsfristen. Da jeg ble gjort oppmerksom på at jeg 

hadde søkt feil sendte jeg umiddelbart inn en ny søknad, denne gangen til internasjonal 

grunnstøtte. 

 

Et avslag på internasjonal grunnstøtte vil få store konsekvenser for unge og fremtidige 

politikere i KrFU. Denne grunnstøtten muliggjør fysisk deltakelse på møtene til Youth of 

the Europan People Party (YEPP). Disse samlingene har unge politikere fra KrFU fått 

deltatt på i en årrekke, og de har dannet grunnlag som senere har blitt brukt både i Storting 

og Regjering. Konsekvensen av et avslag vil bety at morgendagens politikere vil kjenne 

europeisk politikk i vesentlig mindre grad, og verdifulle relasjoner til ungdomspolitikere 

på tvers av landegrensene i Europa vil ikke bli bygget. Disse møtene er ofte noen av de 

første internasjonale møtene disse politikerne deltar på. Konsekvensen av støttebortfall 

vil derfor bli at det blir vesentlig færre muligheter til å formulere seg politisk på engelsk. 

Forøvrig vil det også være svært uheldig for demokratiet om Unge Høyre vil få 

muligheten til å dra på disse samlingene, mens KrFUs politikere må bli hjemme.» 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget har vurdert Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU) sin klage.  

 

  Utvalget kan ikke se at det er kommet inn nye opplysninger som gjør at utvalget 

bør endre sitt vedtak. Organisasjonene har et selvstendig ansvar for å sende inn 

søknader til riktig tilskuddsordning og innen satte frister. Søknaden om 

internasjonal grunnstøtte ble sendt inn syv dager etter søknadsfristen og først etter 

at utvalgets sekretariat hadde gjort organisasjonen oppmerksom på at de kun 

hadde sendt inn søknad om nasjonal grunnstøtte (som de ikke er 

tilskuddsberettiget til) i forbindelse med et kontrollbesøk. Det er dermed grunn til 

å tro at søknaden hadde blitt sendt inn senere enn syv dager hadde ikke utvalgets 

sekretariat vært på besøk hos organisasjonen. 

 

  Utvalget mener det er skjerpende at KRFU også i søknadsåret 2020 sendte inn og 

fikk avvist en søknad om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2021. Det var 

samme person i organisasjonen som mottok brevet om avvisning i oktober 2020 

som sendte inn søknaden om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022 i 

september 2021. KRFU burde dermed vært klar over at de ikke var berettiget 

nasjonal grunnstøtte og at de i stedet skulle sendt søknad om internasjonal 

grunnstøtte innen fristen. Utvalget legger ikke vekt på at KRFU sendte inn søknad 

om nasjonal grunnstøtte innen søknadsfristen siden dette var søknad om tilskudd 

fra en tilskuddsordning de ikke var og burde visst at de ikke var tilskuddsberettiget 

til. 
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 Utvalget har sammenliknet denne saken med de øvrige sakene om for sent 

innkomne søknader om nasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2022. 

Fordelingsutvalget mener at det er en vesensforskjell at KRFU fikk avvist 

søknaden om nasjonal grunnstøtte i søknadsåret 2020 og at de dermed ikke har 

satt seg inn i og fulgt opp tidligere vedtak. 

 

 Fordelingsutvalget opprettholder sitt vedtak og oversender saken til Barne- og 

familiedepartementet for videre behandling. 

 

Sak 5 – Internasjonal grunnstøtte 2022 – søknad om tilskuddsberettigelse 
 
5.1 4H Norge 

 

Vedtak: 4H Norge godkjennes med 326,67 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-

2021 (grunnlagsårene 2017-2019).  

 

5.2 ACTA – barn og unge i Normisjon 

 

Vedtak:  Acta - barn og unge i Normisjon godkjennes med 176,33 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019).  

 

5.3 AFS Norge Internasjonal Utveksling 

 

Vedtak:  AFS Norges Internasjonal Utveksling godkjennes med 18 poeng i gjennomsnitt 

for tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019).  

 

5.4 AKKS Norge  

 

Vedtak:  AKKS Norge godkjennes med 5 poeng i gjennomsnitt for grunnlagsårene 2017-

2019. 

 

AKKS tas ut i ordinær kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsårene 2019 

og 2021. 

 

5.5 Blå Kors Norge  

 

Vedtak:  Søknaden om internasjonal grunnstøtte til Blå Kors Norge for tilskuddsåret 2022 

avslås fordi organisasjonen ikke hadde internasjonale aktiviteter i grunnlagsårene 

2017-2019. 

 

I henhold til "Forskrift om tillegg til forskrift om tilskudd til frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner for tilskuddsårene 2022 og 2023 som følge av covid-19" 

skal organisasjonene benytte gjennomsnittet av sine poeng i grunnlagsårene 2017 

til 2019 (tilskuddsårene 2019-2021) for å beregne internasjonal grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2022. Blå Kors Norge hadde bare fått tilskudd for tilskuddsåret 2021, 
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men i kontrollen av det tilskuddsåret ble det avdekket at aktiviteten hadde blitt 

gjennomført i grunnlagsåret 2021, ikke 2019. Organisasjonen har dermed ingen 

internasjonale aktiviteter i grunnlagsårene 2017-2019, og søknaden må dermed 

avslås. 

 

5.6 CISV Norge Internasjonale Barneleire 

 

Vedtak:  CISV Norge Internasjonale Barneleire godkjennes med 664,33 poeng i 

gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.7 De Unges Orkesterforbund 

 

Vedtak:  De Unges Orkesterforbund (UNOF) godkjennes med 621,67 poeng i gjennomsnitt 

for tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

UNOF tas ut i ordinær kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsårene 2017-

2019. 

 

5.8 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon 

 

Vedtak: Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon godkjennes med 

75,33 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-

2019). 

 

5.9 Europeisk Ungdom 

 

Vedtak: Europeisk Ungdom godkjennes med 75,33 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.10 Framfylkingen 

 

Vedtak: Framfylkingen godkjennes med 23 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-

2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.11 Humanistisk Ungdom 

 

Vedtak: Humanistisk Ungdom (HU) godkjennes med 3,67 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.12 Hyperion (Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser) 

 

Vedtak: Hyperion godkjennes med 5,33 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-

2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.13 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 
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Vedtak: Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer godkjennes med 1,33 poeng i 

gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

5.14 Misjonskirken Ung 

 

Vedtak: Misjonskirken Ung godkjennes med 29 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 

2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.15 Norges Døveforbund 

 

Vedtak: Norges Døveforbund godkjennes med 9,67 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.16 Norges KFUK-KFUM 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM godkjennes med 38,67 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.17 Norges KFUK-KFUM Speidere 

 

Vedtak: Norges KFUK-KFUM Speidere godkjennes med 123,33 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.18 Norges Røde Kors 

 

Vedtak: Norges Røde Kors godkjennes med 9,33 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 

2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.19 Norges Speiderforbund 

 

Vedtak: Norges Speiderforbund (NSF) godkjennes med 535 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

NSF tas ut i ordinær kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019. 

 

5.20 Norges Unge Katolikker 

 

Vedtak: Norges Unge Katolikker godkjennes med 57,33 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.21 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco) 

 

Vedtak: Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco) godkjennes med 8,33 

poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.22 Norsk Tourette Forening 
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Vedtak: Norsk Tourette Forening godkjennes med 3,67 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.23 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund 

 

Vedtak: Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund godkjennes med 38,33 poeng i 

gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.24 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg 

 

Vedtak: Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg godkjennes med 52,67 poeng i 

gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.25 Skjærgårds LIVE 

 

Vedtak: Skjærgårds Live godkjennes med 2,67 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 

2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.26 Spire 

 

Vedtak: Spire godkjennes med 8,33 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-2021 

(grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.27 Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening 

 

Vedtak: Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening godkjennes med 114 

poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.28 Ung i kor 

 

Vedtak: Ung i kor godkjennes med 34,67 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-

2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.29 Ung Kirkesang 

 

Vedtak: Ung Kirkesang godkjennes med 53,33 poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 

2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

5.30 Ungdommens Sjakkforbund 

 

Vedtak: Ungdommens Sjakkforbund godkjennes med 65 poeng i gjennomsnitt for 

tilskuddsårene 2019-2021 (grunnlagsårene 2017-2019). 

 

Sak 6 – Fordelingsutvalgets årsmelding 2022  
Fordelingsutvalget ga innspill til sekretariatets utkast til årsmelding. 
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Vedtak: Utvalgets sekretariat legger inn utvalgets innspill til årsmeldingen og presenterer 

ferdig versjon til neste utvalgsmøte. 

 

Sak 7 – Eventuelt  
 

• Sekretariatet orienterte om møte med Norges KFUK-KFUM Speidere om kontrollen av 

beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 2020. 

• Sekretariatet orienterte om møte med Helsedirektoratet angående Juventes 

medlemsverving. 

• Sekretariatet orienterte om at departementet har vedtatt og publisert ny forskrift for 

tilskuddsordningen. Sekretariatet vil holde informasjonsmøter med organisasjonene i 

løpet av andre uke i februar. 

• Utvalgsleder orienterte om halvårsmøte med Barne- og familiedepartementet. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kristin Johnsrud   

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2022: 

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 ******* **.**.20** kl. **.***. 

Halvårsmøtet avholdes i Akersgata 5, hvis ikke noe annet blir bestemt. 


