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PROTOKOLL 

FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2022 

 

 

DATO: 7. april 2022 

TID: 11.00 – 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 

Annika Fallsen Huhtala 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2022 – tilskuddsberettigelse – IQRA læring- og 
aktivitetssenter 
 

Vedtak: IQRA lærings- og aktivitetssenter (IQRA) gis etableringstilskudd etter forskriften 

§ 17 for tilskuddsåret 2022. 

 

Etter en forutgående kontroll settes antallet tellende medlemmer til 269 og antall 

tellende lokallag til to i to fylker. 

 

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

en vurdering av kriteriene i forskriften § 18. 

 

IQRA 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 

IQRA betyr det at organisasjonen kan få etableringstilskudd til og med 

tilskuddsåret 2026.  

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2021 – kontroll  
 

2.1 Diabetesforbundet 

 

Vedtak: Diabetesforbundets beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 nedjusteres med 

169 tellende medlemmer, tilsvarende 507 grunnpoeng, seks tellende lokallag, 
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tilsvarende 300 grunnpoeng, og 1 181 deltakerdager på kurs, tilsvarende 4 718 

grunnpoeng. Organisasjonen fikk 10 % bonuspoeng i tilskuddsåret 2021. Til 

sammen utgjør derfor endringen en reduksjon på 6 077,5 poeng. Antallet poeng 

tilsvarte kr 255 863 i 2021, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget 

kreve at beløpet motregnes nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil 

vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik 

avdekkes ved fremtidige kontroller.  

 

Diabetesforbundet tas ut til kontroll av beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 

2024 (grunnlagsåret 2022). 

 

2.2 Europeisk Ungdom 

 

Vedtak:  Europeisk Ungdom (EU) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 

oppjusteres med 20 deltakerdager på kurs, tilsvarende 160 grunnpoeng. 

Organisasjonen fikk 110 % bonuspoeng i tilskuddsåret 2021. Til sammen utgjør 

derfor endringen en økning på 336 poeng. Europeisk Ungdom har dermed fått 

utbetalt kr 14 145 for lite i tilskuddsåret 2021. Dette vil bli utbetalt i tilskuddsåret 

2022. 

 

2.3 Framfylkingen – LOs Europeisk Ungdom 

 

Vedtak:  Framfylkingen blir trukket for ni tellende medlemmer, tilsvarende 45 grunnpoeng. 

Framfylkingen fikk 80 % bonuspoeng i tilskuddsåret 2021. Til sammen utgjør 

derfor endringen en nedgang på 81 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 3 410 i 2021, 

og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes 

nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine 

sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved 

fremtidige kontroller. 

 

2.4 Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser 

 

Vedtak:  Hyperion blir trukket for ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og 91 

deltakerdager på kurs, tilsvarende 728 grunnpoeng. Hyperion fikk 110 % 

bonuspoeng i tilskuddsåret 2021. Til sammen utgjør derfor endringen en nedgang 

på 1 633,8 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 68 783 i 2021, og i tråd med 

forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes nasjonal 

grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i 

forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

2.5 MakeMusic  

 

Vedtak:  MakeMusic (MM) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 nedjusteres med 

17 tellende medlemmer, tilsvarende 17 grunnpoeng, og to tellende lokallag, 

tilsvarende 100 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 110 % bonuspoeng i 

tilskuddsåret 2021. Til sammen utgjør derfor endringen en nedgang på 245,7 
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poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 10 344 i 2021, og i tråd med forskriften § 38 

første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes nasjonal grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften 

§ 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

2.6 Natur og Ungdom  

 

Vedtak:  Natur og Ungdom (NU) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 reduseres 

med 12 tellende lokallag, tilsvarende 600 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 110 % 

bonuspoeng i tilskuddsåret 2021. Til sammen utgjør derfor endringen en 

reduksjon på 1 260 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 53 046 i 2021, og i tråd med 

forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes nasjonal 

grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i 

forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.  

 

Natur og Ungdom tas ut til ny kontroll av tellende lokallag i tilskuddsåret 2024. 

 

2.7 Norges Bygdeungdomslag  

 

Vedtak:  Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

2.8 Norges Handikapforbunds Ungdom  

 

Vedtak:  Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) sitt beregningsgrunnlag nedjusteres 

med ni deltakerdager, tilsvarende 72 grunnpoeng. NHFU fikk i 2021 et tillegg på 

100 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en nedjustering på 144 

poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 6 062 i 2021, og i tråd med forskriften § 38 

første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes nasjonal grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften 

§ 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

2.9 Senter for flerkulturell ungdom  

 

Vedtak:  Senter for flerkulturell ungdom (SFFU) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 

2021 reduseres med ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. SFFU fikk 

90 % bonuspoeng i 2021. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 95 

poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 4 000 i 2021, og i tråd med forskriften § 38 

første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes nasjonal grunnstøtte i 

tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften 

§ 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

2.10 Ungdom mot EU  

 

Vedtak:  Beregningsgrunnlaget godkjennes. 
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Sak 3 – Internasjonal grunnstøtte 2021 - kontroll 
 
3.1 Europeisk Ungdom 

 

Vedtak: Europeisk Ungdoms (EU) beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 reduseres 

med 43 A-deltakere, tilsvarende 43 poeng. 200 poeng tilsvarte kr 39 187 i 2021, 

og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at EU tilbakebetaler 

hele dette beløpet eller at det motregnes eventuell internasjonal grunnstøtte i 

tilskuddsårene 2022 og 2023. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i 

forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

 Europeisk Ungdom tas ut til kontroll av tilskuddsåret 2024 (grunnlagsåret 2022). 

 

3.2 Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

3.3 Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser 

 

Vedtak: Hyperions beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 reduseres med 14 A-

deltakere, tilsvarende 14 poeng. Hyperion hadde dermed ikke internasjonale 

aktiviteter i 2021. Organisasjonen fikk utbetalt kr 12 759 i 2021, og i tråd med 

forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at Hyperion 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. 

 

3.4 Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

Sak 4 – Orienteringssaker 
 

4.1 Oppdatert instruks for Fordelingsutvalget 

Utvalgets sekretariat informerte om at departementet hadde oppdatert instruksen for utvalget etter 

endring av forskriften. Utvalgets medlemmer oppdaget at en setning som skulle vært tatt ut 

fortsatt var i instruksen. 

 

Vedtak: Utvalget gir tilbakemelding til departementet om den oppdaterte instruksen.   

 

4.2 Søknadsfrist for nasjonal og internasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2023 

 

Vedtak: Departementet har fastsatt søknadsfristen for nasjonal og internasjonal grunnstøtte 

i tilskuddsåret 2023 til 15. september 2022.    
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Sak 5 – Eventuelt  
 

• Utvalgets sekretariat orienterte om at departementet har stadfestet utvalgets vedtak om å 

avvise Kristelig Folkepartis Ungdoms søknad om internasjonal grunnstøtte for 

tilskuddsåret 2022. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Kristin Johnsrud   

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2022: 

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. 


