
 1 

PROTOKOLL 

FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2022 

 

 

DATO: 11. mars 2022 

TID: 10.30 – 12.00  

STED: Teams  

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kristin Johnsrud 

Per Hanstad 

Heidi Schau-Hvatum 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Agnes Skagemo 

Fredrik Vaaheim 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Ann Helen Skaanes 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

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

Vedtak: Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-S) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 

2020 reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og 12 922 

deltakerdager på kurs, tilsvarende 9 685 grunnpoeng. KM-S fikk 110 % 

bonuspoeng i 2020. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 20 443,5 

poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 867 201 i 2020, og i tråd med forskriften § 38 

første ledd vil utvalget kreve at KM-S tilbakebetaler hele det for mye utbetalte 

tilskuddet eller at beløpet motregnes eventuell nasjonal grunnstøtte i 

tilskuddsårene 2022 og 2023. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i 

forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

Sak 2 – Internasjonal grunnstøtte 2021 – kontroll – tilbakemelding på 
forhåndsvarsel – Arbeidernes Ungdomsfylking  
 

AUF fikk underkjent en internasjonal aktivitet i kontrollen for tilskuddsåret 2021. Utvalgets 

foreløpige vedtak ble formidlet til organisasjonen som et forhåndsvarsel etter fvl § 16 i en 

melding i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin søknadsportal 7. februar 2022. I 

det foreløpige vedtaket skriver utvalget at: 

 

«Aktiviteten godkjennes ikke fordi det mangler dokumentasjon som viser at deltakeren 

hadde deltatt på aktiviteten, se forskriften § 29 bokstav c). AUF trekkes for en A-deltaker 

i beregningsgrunnlaget.» 

 

Organisasjonen ga tilbakemelding på det foreløpige vedtaket i en melding via Bufdirs 

søknadsportal 8. februar 2022. I tilbakemeldingen skriver organisasjonen at: 
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«Hei! Vi takker for kontrollen.  

 

Få dager etter vedtaket ble gjort fikk vi tilsendt bekreftelsen fra vår partner i Østerrike. 

Legger de ved dersom det er mulig å gjøre om på vedtaket i lys av denne nye 

informasjonen.» 

 

Vedtak:  Fordelingsutvalget har vurdert Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) sin 

tilbakemelding på forhåndsvarselet. Den vedlagte dokumentasjonen bekrefter at 

deltakeren fra AUF deltok på aktiviteten, og aktiviteten kan dermed godkjennes. 

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2022 - tilskuddsberettigelse 
 
3.1 Altruism for youth 

 

Vedtak: Altruism for youth (AY) gis tilskudd etter forskriften § 17 for tilskuddsåret 2022. 

 

AY gis kr 285 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt skjønnsmessig etter en 

vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum fem år, se revidert forskrift av 18. januar 2022, § 6-2 andre ledd. For 

AY betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med tilskuddsåret 

2025. AY må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 13 senest i grunnlagsåret 

2024 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 2026. 

 

3.2 Flerkulturell ungdomssenter i Norge 

 

Vedtak: Flerkulturell ungdomssenter i Norge (FUSIN) gis tilskudd etter forskriften 

§ 14 for tilskuddsåret 2022. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget FUSINs søknad i den forutgående kontrollen om 

å benytte grunnlagsåret 2019. Utvalget setter grunnlagstallene til 285 tellende 

medlemmer og to tellende lokallag i to fylker. 

 

FUSIN får bonuspoeng for kjønnsbalanse, andelen tellende medlemmer og 

selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a), c) og d). FUSIN får 

ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 

50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav b). 

 

3.3 IQRA lærings- og aktivitetssenter 

 

Vedtak: Saken utsettes til et senere møte.  

 

 

 



 3 

3.4 Seksualpolitisk nettverk for ungdom 

 

Vedtak: Søknaden om nasjonal grunnstøtte til Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU) 

avslås fordi organisasjonen ikke oppfyller kravet til antall tellende medlemmer i 

forskriften § 17 andre ledd bokstav f) hvor det heter at "For å motta 

etableringstilskudd må en organisasjon ved 31. desember i grunnlagsåret ha: f) 

300 tellende medlemmer".  

 

SNU søkte om etableringstilskudd etter forskriften § 17, med grunnlagsåret 2021, 

men oppga at de kun hadde 145 tellende medlemmer i grunnlagsåret 2021. SNU 

er dermed ikke tilskuddsberettigede. etter § 17 og søknaden om grunnstøtte avslås. 

 

SNU har spurt om de kan få støtte som en mindre organisasjon etter § 14. I § 14 

heter det at: 

 

"Organisasjoner som av særlige grunner, fortrinnsvis sitt 

rekrutteringsgrunnlag, ikke oppfyller kravene til antall medlemmer, antall 

tellende lokallag og/eller geografisk utbredelse i § 13 g) til i), må oppfylle 

kravene i § 13 a) til f), samt § 13 j) og k). Organisasjonene må i tillegg ha 

a) minst 100 tellende medlemmer, jf. § 6." 

 

I SNUs vedtekter § 3.1 heter det at:  

 

"Medlemskap er åpent for alle personer fra og med det året personen fyller 

13 år til og med det året personen fyller 30 år." 

 

I vedtektene §§ 1.1 og 1.2 heter det også at: 

 

"1.1. SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for å 

fremme de seksuelle og reproduktive rettighetene (SRHR) til ungdom – 

både nasjonalt og internasjonalt. 

 

1.2. SNU skal jobbe for seksuelle og reproduktive rettigheter som 

universelle menneskerettigheter, og avgjørende for å oppnå god helse og 

velvære. All ungdom har rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten 

stigma eller diskriminering, og til å fritt ta avgjørelser relatert til sine 

reproduktive liv. Likestilling, gjensidig respekt og fullt samtykke må være 

grunnlaget for realiseringen av disse rettighetene, og ligge til grunnlag for 

SNU sitt politiske virksomhet." 

 

Fordelingsutvalget vurderer at SNU har alle personer i Norge mellom 13 og 30 år 

som potensielle medlemmer, og dermed ikke har et begrenset 

rekrutteringsgrunnlag. SNU tilfredsstiller derfor ikke kravet i § 14 til å kunne få 

nasjonal grunnstøtte. 
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3.5 World Saving Hustle 

 

Vedtak: World Saving Hustle (WSH) gis tilskudd etter forskriften § 17 for tilskuddsåret 

2022. 

 

WSH gis kr 310 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt skjønnsmessig etter 

en vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum fem år, se revidert forskrift av 18. januar 2022, § 6-2 andre ledd. For 

WSH betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med 

tilskuddsåret 2025. WSH må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 13 senest 

i grunnlagsåret 2024 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i tilskuddsåret 

2026. 

 

3.6 Youth Atlantic Treaty Association Norway 

 

Vedtak: Youth Atlantic Treaty Association Norway (YATA Norge) gis etableringstilskudd 

etter forskriften § 17 for tilskuddsåret 2022. 

 

Etter en forutgående kontroll settes antallet tellende medlemmer til 337 og antall 

tellende lokallag til fem i fem fylker. 

 

YATA Norge gis kr 325 000 i etableringstilskudd. Tilskuddet er satt 

skjønnsmessig etter en vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

YATA Norge gis dispensasjon fra kravet om egen ansatt, se forskriften § 13 første 

ledd bokstav a).  

 

FUV gjør oppmerksom på at organisasjonene kan få etableringstilskudd i 

maksimum fem år, se forskriften av 18. januar 2022 § 6-2 andre ledd. For YATA 

Norge betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med 

tilskuddsåret 2026. Organisasjonen må derfor oppfylle alle kravene i forskriften § 

4-2 senest i grunnlagsåret 2025 for å kunne regne med å få ordinær grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2027. 

 

Sak 4 – Utmåling av etableringstilskudd 2022 
 

Vedtak: Utvalget vurderte etableringstilskuddet til Altruism for youth, Blekkulfklubben, 

World Saving Hustle og YATA Norge i henhold til forskriften § 18. Tilskuddet til 

AY, WSH og Yata Norge fremgår av punktene 3.1, 3.5 og 3.6. Blekkulfklubben 

fikk kr 285 000. 
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Sak 5 – Internasjonal grunnstøtte 2022 – uttrekk av tilfeldige organisasjoner 
til kontroll 
I henhold til utvalgets instruks, punkt 3.2 tredje kulepunkt, skal minimum 7 organisasjoner årlig 

trekkes ut for nærmere kontroll av beregningsgrunnlaget for den internasjonale grunnstøtten. I 

henhold til instruksen punkt 3 første ledd trekkes organisasjonene i utgangspunktet ut til kontroll 

etter en risikovurdering. Utvalget trakk ut seks organisasjoner etter punkt 3 andre ledd, og valgte 

deretter ut en organisasjon for å fylle kvoten på syv organisasjoner for tilskuddsåret 2022. 

 

Vedtak: Utvalget kontrollerer beregningsgrunnlaget or internasjonal grunnstøtte til AFS  

Norge Internasjonal Utveksling for tilskuddsåret 2022. 
 
Sak 6 – Møtedatoer for våren 2022 
 

Vedtak: Fordelingsutvalget har møter 7. april kl. 11.00 – 15.00, 6. mai kl. 10.30-14.20 og 

30. mai kl. 10.30-14.30. Møtene gjennomføres på Teams hvis ikke utvalget 

bestemmer noe annet på et senere tidspunkt. 

 

Sak 7 – Eventuelt  
 

• Utvalgets sekretariat orienterte om funn i den nasjonal kontrollen av bandOrg, De Unges 

Orkesterforbund og Ung i kor, og diskuterte kort mulige kontrollhandlinger knyttet til 

funnet med utvalget.  

• Sekretariatet orienterte om tilbakemelding fra Flerkulturell ungdomssenter i Norge på 

utvalgets vedtak om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsåret 2019. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kristin Johnsrud   

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2022: 

5. møte torsdag 7.4.22 kl. 11.00 – 15.00 

6. møte fredag 6.5.22 kl. 10.30 – 14.30 

7. møte mandag 30.5.22 kl. 10.30 – 14.30 

 

Møtene for Fordelingsutvalget holdes på Teams hvis ikke noe annet blir bestemt. 

 

Neste halvårsmøte med BFD avholdes ******* **.**.20** kl. **.***. 

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


