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PROTOKOLL 

FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2022 

 

 

DATO: 30. mai 2022 

TID: 10.30 – 12.30  

STED: Teams  

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Per Hanstad 

Heidi Schau-Hvatum 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Agnes Skagemo 

Fredrik Vaaheim 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Qasim Bhatti 

Ann Helen Skaanes 

Annika Fallsen Huhtala (deltok ikke på sak 5.9) 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Nasjonal grunnstøtte 2019 – kontroll – AKKS 
 

Vedtak: AKKS blir trukket for syv tellende medlemmer, tilsvarende 35 grunnpoeng, og 22 

tellende lokallag, tilsvarende 1 100 grunnpoeng. AKKS fikk 80 % bonuspoeng i 

tilskuddsåret 2019. Til sammen utgjør derfor endringen en nedgang på 2 043 

poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 76 245 i 2019, og i tråd med forskriften § 38 

første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes eventuell nasjonal grunnstøtte 

i tilskuddsåret 2022 eller 2023. 

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2021 – kontroll – tilbakemelding på 
forhåndsvarsel om tilbakebetaling av tilskudd - MakeMusic 
Under  kontrollen av beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 2021 viste organisasjonen frem en 

oversikt over antallet tellende medlemmer. Denne viste at organisasjonen i 2019 hadde 2 655 

tellende medlemmer, mens det i søknaden var ført opp 2 672. MakeMusic ble derfor trukket for 

17 tellende medlemmer. Utvalget sendte et forhåndsvarsel om vedtaket etter forvaltningsloven 

§ 16 3. mai i år. 

 

MakeMusic svarte på forhåndsvarselet samme dag. I tilbakemeldingen skriver organisasjonen 

blant annet at: 

 

«I ettertid fant vi ut at det var aktivert et filter i det Excel-dokumentet vi brukte under 

selve kontrollen. Dette er selvfølgelig vår feil, men det forklarer divergensen i forhold til 

søknadstallene.» 
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Vedtak: Fordelingsutvalget tar tilbakemeldingen til følge. MakeMusic (MM) sitt 

beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 nedjusteres med to tellende lokallag, 

tilsvarende 100 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 110 % bonuspoeng i 

tilskuddsåret 2021. Til sammen utgjør derfor endringen en nedgang på 210 

poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 8 841 i 2021, og i tråd med forskriften § 38 

første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes eventuell nasjonal grunnstøtte 

i tilskuddsåret 2022 eller 2023. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i 

forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.  

 

Sak 3 – Internasjonal grunnstøtte 2021 – kontroll – tilbakemelding på 
forhåndsvarsel om tilbakebetaling av tilskudd – Europeisk Ungdom 
I forbindelse med kontroll av beregningsgrunnlaget for internasjonal grunnstøtte 2021 

underkjente Fordelingsutvalget to av EUs internasjonal aktiviteter fordi de ikke kunne 

dokumentere at det var deltakere fra land utenfor Norden på aktiviteter gjennomført i Norden. 

Utvalget sendte et forhåndsvarsel om vedtaket etter forvaltningsloven § 16 3. mai i år. 

 

EU svarte på forhåndsvarselet 13. mai 2022 og la med dokumentasjon fra den internasjonale 

arrangøren av aktivitetene. 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget tar tilbakemeldingen til følge. Beregningsgrunnlaget  

godkjennes. 

 

Sak 4 – Nasjonal grunnstøtte 2021 - kontroll 
 
4.1 AKKS 

 

Vedtak: AKKS beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 nedjusteres med 21 tellende 

lokallag, tilsvarende 1 050 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 80 % bonuspoeng i 

tilskuddsåret 2021. Til sammen utgjør derfor endringen en reduksjon på 1 890 

poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 79 569 i 2021, og i tråd med forskriften § 38 

første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes eventuell nasjonal grunnstøtte 

i tilskuddsåret 2022 eller 2023. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i 

forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.  

 

AKKS tas ut til kontroll av beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 2024 

(grunnlagsåret 2022). 

 

4.2 Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg 

 

Vedtak: Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU) sitt beregningsgrunnlag 

nedjusteres med 14 tellende lokallag, tilsvarende 700 grunnpoeng. PBU fikk i 

2021 et tillegg på 90 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en 

nedjustering av 1 330 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 55 993 i 2021, og i tråd 

med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes eventuell 

nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022 eller 2023. Utvalget vil vurdere sine 

sanksjonsmuligheter dersom liknende avvik avdekkes i fremtidige søknader. 
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4.3 Skeiv Ungdom 

 

Vedtak: Skeiv Ungdoms beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 oppjusteres med ett 

tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og nedjusteres med 29 deltakerdager 

på kurs, tilsvarende 58 grunnpoeng. SKU fikk 110 % bonuspoeng i 2021. Til 

sammen skulle endringen ha ført til en reduksjon på 16,8 poeng sett opp imot 

poengene som ble fordelt etter søknaden, men SKU har så høy poenguttelling for 

deltakerdager på kurs at poengsummen var satt til samme sum som de samlede 

poengene for antall tellende medlemmer og antall tellende lokallag, se forskriften 

§ 16 andre ledd bokstav c). I stedet får altså SKU en økning på 210 poeng. Antallet 

poeng tilsvarte kr 8 841 i 2021, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil 

utvalget utbetale beløpet i tilskuddsåret 2022 eller 2023.  

 

Det ble avdekket avvik i kontrollen, og utvalget vil vurdere sine 

sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved 

fremtidige kontroller. 

 

4.4 Spire 

 

Vedtak: Spires beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 reduseres med ett tellende 

lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og oppjusteres med 144 deltakerdager på 

kurs, tilsvarende 1 152 grunnpoeng. Spire fikk 100 % bonuspoeng i 2021. Til 

sammen utgjør endringen derfor en økning på 2 204 poeng. Antallet poeng 

utgjorde kr 92 788 i 2021, og Spire får utbetalt beløpet i tilskuddsåret 2022 eller 

2023. 

 

Det ble imidlertid avdekket avvik i kontrollen og utvalget vil vurdere sine 

sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved 

fremtidige kontroller. 

 

Sak 5 – Nasjonal grunnstøtte 2022 – kontroll 
 

5.1 Aktivitetsklubben 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

5.2 Epilepsiforbundet 

 

Vedtak: Epilepsiforbundets beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2019 oppjusteres med 

ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. Antallet poeng tilsvarte kr 2 105 

i tilskuddsåret 2021, og i tråd med fast praksis vil utvalget utbetale det utestående 

beløpet i forbindelsen med nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022 eller 2023.  

 

Økningen i poengene vil også ha betydning for tilskuddets størrelse i tilskuddsåret 

2022, og utvalget vil enten oppjustere poengene før 2. fordeling i 2022 eller 

utbetale for lite utbetalt tilskudd i tilskuddsåret 2023. 
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5.3 Frikirkens barn og unge 

 

Vedtak: Frikirkens barn & unge (Fribu) sitt beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2019 

reduseres med 15 tellende lokallag, tilsvarende 750 grunnpoeng, og oppjusteres 

med 29 deltakerdager på kurs, tilsvarende 232 grunnpoeng. Fribu fikk 110 % 

bonuspoeng for grunnlagsåret 2019. Til sammen utgjør derfor endringen en 

reduksjon på 1 087,8 poeng.  

 

Antallet poeng tilsvarte kr 45 796 i tilskuddsåret 2021, og i tråd med forskriften 

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

grunnstøtte i tilskuddsåret 2022 eller 2023. 

 

Nedgangen i poeng vil også ha betydning for tilskuddets størrelse i tilskuddsåret 

2022, og utvalget vil enten justere poengene før 2. fordeling i 2022 eller motregne 

for mye utbetalt tilskudd i tilskuddsåret 2023.  

 

Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom 

tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

5.4 Junior- og barneorganisasjonen Juba 

 

Vedtak: Jubas beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2019 nedjusteres med ett tellende 

lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og oppjusteres med 88 deltakerdager på kurs, 

tilsvarende 704 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 80 % bonuspoeng i 

tilskuddsårene 2021 og 2022. Til sammen utgjør derfor endringen en oppgang på 

1 177,2 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 49 560 i tilskuddsåret 2021, og etter fast 

praksis vil utvalget utbetale det utestående beløpet i tilskuddsåret 2022 eller 2023.  

 

Økningen i poengene vil også ha betydning for tilskuddets størrelse i tilskuddsåret 

2022, og utvalget vil enten oppjustere poengene før 2. fordeling i 2022 eller 

utbetale for lite utbetalt tilskudd i tilskuddsåret 2023.  

 

Utvalget vil presisere at det ble avdekket avvik i kontrollen av grunnlagsåret 2019 

og utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom 

tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

5.5 Juvente 

 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

5.6 Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 
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5.7 MiR-Ung 

 

Vedtak: MiR-Ungs beregningsgrunnlag nedjusteres med 19 tellende medlemmer, 

tilsvarende 95 grunnpoeng, og ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng. 

MiR-Ung hadde et tillegg på 100 % bonuspoeng for grunnlagsåret 2019. Til 

sammen utgjør endringen derfor en nedgang på 290 poeng. 

 

Antallet poeng tilsvarte kr 12 209 i tilskuddsåret 2021, og i tråd med forskriften 

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

grunnstøtte i tilskuddsåret 2022 eller 2023. 

 

Nedgangen i poeng vil også ha betydning for tilskuddets størrelse i tilskuddsåret 

2022, og utvalget vil enten justere poengene før 2. fordeling i 2022 eller motregne 

for mye utbetalt tilskudd i tilskuddsåret 2023.  

 

Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom 

tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

5.8 Norges Speiderforbund 

 

Vedtak: Norges Speiderforbund (NSF) sitt beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2019 

reduseres med 1 380 deltakerdager på kurs, tilsvarende 2 339 grunnpoeng. NSF 

fikk 90 % bonuspoeng for grunnlagsåret 2019. Til sammen utgjør derfor 

endringen en reduksjon på 4 444,1 poeng.  

 

Antallet poeng tilsvarte kr 187 097 i tilskuddsåret 2021, og i tråd med forskriften 

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

grunnstøtte i tilskuddsåret 2022 eller 2023. 

 

Nedgangen i poeng vil også ha betydning for tilskuddets størrelse i tilskuddsåret 

2022, og utvalget vil enten justere poengene før 2. fordeling i 2022 eller motregne 

for mye utbetalt tilskudd i tilskuddsåret 2023. 

  

Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom 

tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

5.9 Ung Kreft 

Annika Huhtala erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av saken. 

 

Vedtak: Ung Krefts beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2019 reduseres med 8 tellende 

medlemmer, tilsvarende 40 grunnpoeng, og 44 deltakerdager på kurs, tilsvarende 

352 grunnpoeng. Ung Kreft fikk 10 % bonuspoeng for grunnlagsåret 2019. Til 

sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på 431,2 poeng.  
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Antallet poeng tilsvarte kr 18 154 i tilskuddsåret 2021, og i tråd med forskriften 

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

grunnstøtte i tilskuddsåret 2022 eller 2023. 

 

Nedgangen i poeng vil også ha betydning for tilskuddets størrelse i tilskuddsåret 

2022, og utvalget vil enten justere poengene før 2. fordeling i 2022 eller motregne 

for mye utbetalt tilskudd i tilskuddsåret 2023. 

 

Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom 

tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

Sak 6 – Internasjonal grunnstøtte 2022 – kontroll  
 

6.1 AFS Norge Internasjonal Utveksling 

 

Vedtak: AFS Norges Internasjonal Utveksling (AFS) sitt beregningsgrunnlag for 

tilskuddsåret 2022 oppjusteres med 13 A-deltakere, og antallet poeng i 

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

oppjusteres fra 18 til 22,33 poeng. Utvalget vil enten justere poengene før 2. 

fordeling i 2022 eller utbetale for lite utbetalt tilskudd i tilskuddsåret 2023. 

AFS beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2019 oppjusteres med 11 A-deltakere. 

Antallet poeng tilsvarte kr 25 288 i 2019. Beløpet vil bli utbetalt i forbindelse 

med 2. fordeling av tilskudd for tilskuddsåret 2022 eller i tilskuddsåret 2023. 

AFS beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 oppjusteres med 2 A-deltakere. 

Antallet poeng tilsvarte kr 5 421 i 2020. Beløpet vil bli utbetalt i forbindelse med 

2. fordeling av tilskudd for tilskuddsåret 2022 eller i tilskuddsåret 2023.  

 

6.2 De Unges Orkesterforbund 

 

Vedtak: De Unges Orkesterforbund (UNOF) får oppjustert sitt beregningsgrunnlag for 

grunnlagsåret 2019 med 2 A-deltakere, tilsvarende 2 poeng. Antallet poeng 

tilsvarte kr 1 823 i 2021, og etter fast praksis vil utvalget utbetale det utestående 

beløpet i tilskuddsåret 2022 eller 2023. 

 

Oppgangen i poeng vil også ha betydning for tilskuddets størrelse i tilskuddsåret 

2022, og utvalget vil enten justere poengene før 2. fordeling i 2022 eller utbetale 

for lite utbetalt tilskudd i tilskuddsåret 2023. 

 

6.3 Norges Speiderforbund 

 

Vedtak: Beregningsgrunnlaget godkjennes. 

 

6.4 Norges Unge Venstre 
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Vedtak: Norges Unge Venstre (NUV) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2022 

reduseres med 10 A-deltakere til sammen i grunnlagsårene 2017, 2018 og 2019, 

og antallet poeng i gjennomsnitt for disse grunnlagsårene reduseres fra 37,33 til 

32 poeng. Utvalget vil enten justere poengene før 2. fordeling i 2022 eller 

motregne for mye utbetale tilskudd i tilskuddsåret 2023. 

 

NUVs beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2019 reduseres med 2 B-deltakere, 

tilsvarende 6 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 13 793 i 2019, og i tråd med 

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

internasjonal grunnstøtte i tilskuddsårene 2022 og/eller 2023. 

 

NUVs beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres med 4 A-deltakere, 

tilsvarende 4 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 10 842 i 2020, og i tråd med 

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

internasjonal grunnstøtte i tilskuddsårene 2022 og/eller 2023. 

 

NUVs beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2021 reduseres med 5 A-deltakere, 

tilsvarende 5 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 4 557 i 2021, og i tråd med 

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

internasjonal grunnstøtte i tilskuddsårene 2022 og/eller 2023. 

Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom 

tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller. 

 

Sak 7 – Eventuelt  
 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum    

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

 

Per Hanstad   

nestleder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2022: 

*. møte ***dag **.*.22 kl. **.** – **.** 

 

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. 


