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1 Innledning
Dette er Fordelingsutvalgets rapport etter kontroll av 35 organisasjoner og deres grunnlag for
å motta nasjonalt og/eller internasjonalt driftstilskudd for tilskuddsåret 2020. Kontrollen
bygger på en gjennomgang av dokumentasjon oppbevart hos de forskjellige organisasjonene
og møter med organisasjonenes representanter. Etter kontrollen fatter utvalget vedtak i
sakene. Organisasjonene har deretter hatt mulighet for å klage på utvalgets vedtak, se
forskriften § 36 og forvaltningsloven kap. VI, § 28. Klageinstans er Barne- og
familiedepartementet (BFD).
Kontrollen var todelt. I forbindelse med behandling av søknad om grunnstøtte sier utvalgets
instruks at kontrollen skal rettes mot materialet som inngis ved søknad. Denne delen av
kontrollen ble foretatt ved å gjennomgå samtlige av de innsendte søknadene med vedlegg, se
forskriften § 37 annet ledd. Organisasjonene fikk tilbakemelding dersom det var feil eller
mangler de måtte rette opp i for å kunne motta tilskudd. De enkelte sakene ble behandlet
fortløpende i utvalgets møter og omtalt i Fordelingsutvalgets møteprotokoller og, i noen
tilfeller, i utvalgets årsrapport. Utvalget orienterte også departementet om enkeltsaker i de
faste møtene med dem. I enkelte tilfeller, og spesielt for nye søkere, ble det også foretatt
stedlig kontroll av grunnlagsdokumentasjonen. Denne formen for stedlig kontroll betegnes av
utvalget som «forutgående kontroll».
Den andre formen for kontroll foretas ved at det hvert tilskuddsår velges eller trekkes ut et
utvalg av organisasjoner som har mottatt tilskudd for kontroll, se forskriften § 37 tredje ledd
og utvalgets instruks punkt 3. Det er denne kontrollen som hovedsakelig presenteres i denne
rapporten. I de tilfellene der utvalget har valgt ut en organisasjon av særskilte årsaker,
betegner utvalget dette som at organisasjonen er trukket ut til «ordinær kontroll på særskilt
grunnlag» (se punkt 1.4 under). Dersom utvalget trekker tilfeldig ut en organisasjon, blir
dette kun betegnet som at utvalget har trukket ut organisasjonen til «ordinær kontroll på
tilfeldig grunnlag».
For nasjonalt driftstilskudd består kontrollen av en gjennomgang av det materialet
organisasjonene oppbevarer for å dokumentere antall medlemmer, tellende medlemmer,
tellende lokallag, sentrale kurs og sentralstyrets sammensetning. For den internasjonale
grunnstøtten består kontrollen av en gjennomgang av oppbevart materiale som dokumenterer
at deltakerne har deltatt på den poenggivende aktiviteten i søknaden. Nærmere spesifikasjon
av dokumentasjonen som skal foreligge fremgår av forskriftens §§ 24 – 29.
Kontrollen i 2020 ble, med ett unntak, gjennomført ved at utvalgets sekretariat, i noen tilfeller
sammen med en eller flere av utvalgets medlemmer, gjennomførte et besøk i de enkelte
organisasjonenes sentralledd. Utvalget betegner dette som en «stedlig kontroll». Årsaken til
at utvalget gjennomfører stedlige kontroller er blant annet at Stortinget i forbindelse med
behandling av St. meld. 32 (1996-97) tok inn en bestemmelse om at sentrale medlemsregistre
ikke kan kreves utlevert, men at tilskuddsmyndighetene, deres representanter og
Riksrevisjonen skal få innsyn når det kreves, se forskriften § 37 femte ledd og utvalgets
instruks punkt 3.1 tredje kulepunkt.
I ett tilfelle ble kontrollen utvidet til å verifisere ektheten av den dokumentasjonen som ble
fremlagt, se punkt 1.4 under. Utvalget betegner dette som «utvidet kontroll». Den utvidede
kontrollen blir også behandlet i denne rapporten.
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1.1 Fordelingsutvalgets instruks
I instruksen har punkt 3 overskriften «Spesielt om kontroll». Innledningsvis heter det:
«Formålet med kontrollarbeidet er å undersøke at organisasjonene tilfredsstiller
grunnvilkårene for tilskudd og at tallene for vurderingen av tilskuddets størrelse er
riktig. Fordelingsutvalget må sette ressursene inn der kontrollbehovet er størst,
eksempelvis:
- der det er store svingninger i tall i oppgitte data fra år til år,
- der organisasjonenes egenkontroll er utilstrekkelig,
- hos nye og uerfarne organisasjoner
- der man på annen måte registrerer uregelmessigheter,
- hos organisasjoner som balanserer på grensen til å få tilskudd.
Fordelingsutvalget bør etter at kontrollen er avsluttet vurdere resultatet i sammenheng
med utvalgets plikt til å veilede og informere organisasjonene om
tilskuddsordningene.»
I instruksens punkt 3.1, Grunntilskudd til nasjonalt arbeid, heter det:
• På søknadstidspunktet og under den saksbehandlingen som følger, legges det vekt
på å kontrollere om søknaden oppfyller forskriften § 30, jf. forskriften § 31, fjerde
ledd. Av revisorattesten skal det framgå dokumenterte opplysninger om
organisasjonens medlemstall, lokallag og fylker, slik forskriften definerer
kriteriene. Eventuelle følgebrev fra organisasjonen med forklaringer, forbehold
eller spørsmål, må gis særlig oppmerksomhet. Fordelingsutvalget skal foreta en
rimelighetsvurdering av de oppgitte data, bl.a. ved å sammenlikne med tidligere års
søknader.
• Dersom Fordelingsutvalget oppdager eller har mistanke om ikke tilfredsstillende
forhold, må utvalget utrede forholdet nærmere. Utvalget kan velge å kontrollere
bare deler av en organisasjons beregningsgrunnlag. Dersom denne delvise
kontrollen avdekker systematiske feil, bør utvalget vurdere en full gjennomgang av
hele beregningsgrunnlaget.
• Ved den årlige, særskilte kontrollen trekkes minimum 15 organisasjoner ut for
nærmere kontroll. Omfanget av den særskilte kontrollen avhenger blant annet av
det inntrykk utvalget får av søknadsdokumentene, samtaler med ledelsen, det
reviderte årsregnskap for organisasjonen, det sentrale medlemsregister, og
årsrapportene fra lokallagene samt eventuelle stikkprøver.
Ved Stortingets behandling av St. meld. 32 (1996-97) ble det tatt inn en
bestemmelse i forskriften som medfører at myndighetene ikke kan kreve det
sentrale medlemsregisteret utlevert, men myndighetene gis rett til innsyn (jf.
Forskriftens § 4 siste ledd). Dette må innebære at utvalget bare kan få det sentrale
medlemsregisteret utlevert når organisasjonen ikke motsetter seg dette, men at
utvalget ellers må få innsyn på stedet, dvs, i organisasjonens sekretariat.
Forskriftens § 4 siste ledd begrenser også myndighetenes mulighet til å foreta
stikkprøvekontroll ved å kontakte enkeltpersoner da heller ikke deler av det
sentrale medlemsregisteret kan bringes ut av organisasjonens lokaler med mindre
det skjer med organisasjonens vilje.
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• Konkret kan da kontrollen skje ved at organisasjonen kan låne ut det materialet
som revisor har hatt til rådighet, eller at utvalget kan få innsyn i dette materialet i
organisasjonens sekretariat. Dersom utvalget ønsker å foreta stikkprøvekontroll av
medlemmene, kan utvalget enten ringe eller tilskrive medlemmene. Dersom
organisasjonen motsetter seg dette, skal utvalget enten ringe eller tilskrive
medlemmene fra organisasjonens sekretariat. Resultatet av stikkprøvene må
anonymiseres. Dersom utvalget foretar stikkprøvene, skal arbeidsdokumentasjon
med opplysninger fra det sentrale medlemsregisteret makuleres. Organisasjonen
skal ikke ha tilgang til arbeidsdokumentasjon med opplysninger fra det sentrale
medlemsregisteret.»
I Instruks for Fordelingsutvalget, punkt 3.2 Grunntilskudd til internasjonalt arbeid, heter det:
• «På søknadstidspunktet og under den saksbehandlingen som følger legges det vekt
på å kontrollere om søknaden oppfyller forskriftens § 30, jf. § 31, 3. ledd.
Eventuelle følgebrev fra organisasjonen med forklaringer, forbehold eller
spørsmål, må gis særlig oppmerksomhet. Fordelingsutvalget skal foreta en
rimelighetsvurdering av de oppgitte data, bl.a. ved å sammenlikne med tidligere års
søknader. Utvalget må forvisse seg om at den internasjonale aktiviteten gir poeng
og ikke kommer inn under forskriftens § 22, 2. ledd, 2. setning.
• Dersom Fordelingsutvalget oppdager eller har mistanke om ikke tilfredsstillende
forhold, må utvalget utrede forholdet nærmere. Utvalget kan velge å kontrollere
bare deler av en organisasjons beregningsgrunnlag. Dersom denne delvise
kontrollen avdekker systematiske feil, bør utvalget vurdere en full gjennomgang av
hele beregningsgrunnlaget.
• Ved den årlige, særskilte kontrollen trekkes minimum 7 organisasjoner ut for
nærmere kontroll. De uttrukne organisasjonene skal kontrolleres for alle vilkårene
for internasjonalt tilskudd. Etter departementets mening vil det her være tale om
dokumentasjon som ikke kan sies å være en del av det sentrale medlemsregisteret,
og organisasjonene må derfor kunne pålegges å utlevere dokumentasjon i henhold
til forskriftens § 29. Utvalget bør kontakte daglig leder og den valgte styreleder.
Omfanget av den særskilte kontrollen avhenger blant annet av det inntrykk utvalget
får av søknadsdokumentene, samtaler med ledelsen, det reviderte årsregnskap for
organisasjonen, dokumentasjon for internasjonale aktiviteter samt eventuelle
stikkprøver. Utvalget må forvisse seg om at den internasjonale aktiviteten gir
poeng og ikke kommer inn under forskriftens § 22, 2. ledd, 2.»

1.2 Innskjerping av dokumentasjonskrav ved søknadstidspunktet
Fordelingsutvalget har gjentatte ganger strammet inn på kravet om at organisasjonene selv
må kontrollere grunnlagsdokumentasjonen før søknaden sendes inn, og at organisasjonene
kun må søke med de grunnlagstallene de har dokumentasjon for i sentralleddet ved
søknadstidspunktet. Fordelingsutvalget har følgelig også strammet noe inn på
organisasjonenes mulighet for innhenting av manglende dokumentasjon ved funn av mangler
på kontrolltidspunktet.
Utvalget vil imidlertid peke på at det kan se ut som at enkelte organisasjoner lar være å
innhente nødvendig dokumentasjon for medlemmer, lokallag, kurs og internasjonale
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aktiviteter før de blir varslet om en eventuell kontroll. Enkelte organisasjoner har da på
kontrolltidspunktet ikke klart å innhente tilstrekkelig dokumentasjon og har fått
beregningsgrunnlaget nedjustert.

1.3 Organisasjoner som ble kontrollert for tilskuddsåret 2020
Utvalget valgte ut 29 organisasjoner til den nasjonale kontrollen og 17 til den internasjonale.
11 av organisasjonene ble trukket ut til både den nasjonale og internasjonale kontrollen.
Denne rapporten omhandler derfor kontroll av 35 organisasjoner. I 2020 ble 88 av 93
søknader om nasjonal grunnstøtte og 34 av 35 søknader om internasjonal grunnstøtte
innvilget. Kontrollen omfatter dermed 33 % av de organisasjonene som mottok nasjonal
grunnstøtte i tilskuddsåret 2020 og 50 % av de som mottok internasjonal grunnstøtte samme
året.
Organisasjonene ble tatt ut i kontroll etter en risikovurdering. Hovedårsakene til at akkurat
disse organisasjonene ble trukket ut til kontroll, var:
• hadde ikke blitt kontrollert de siste fire årene
• kontroll etter bytte av medlemsregister og kontingentsystem
• oppfølging av tidligere kontroller
• oppfølging på grunn av en del rot i grunnlagsdokumentasjonen de siste årene
• grenseverdier i antall medlemmer, lokallag osv

1.4 Nærmere om utvidet kontroll
Utvidet kontroll innebærer at utvalget går bak dokumentasjonen som blir fremlagt for å
kontrollere om dokumentasjonen er ekte og korrekt. Dette kan for eksempel gjøres ved å
kontakte personer som er oppgitt som tellende medlemmer for å kontrollere om de har vært
medlem i organisasjonen, var medlem i det gjeldende grunnlagsåret, hadde betalt kontingent
for det gjeldende grunnlagsåret og var under 26 år i grunnlagsåret. Lokallagsledere og andre
med verv i lokallaget kan kontaktes for å kontrollere om årsrapportene som fremlegges for
utvalget er ekte og at opplysningene som står i rapporten ikke er endret etter at de er sendt inn
til organisasjonens sentralledd. Det kan også sendes brev til kursledere med spørsmål om
kursets innhold, varighet og deltakere. I forbindelse med internasjonal grunnstøtte, kontakter
utvalgets sekretariat medlemmer som oppgis som deltakere på aktiviteten for å kontrollere at
de faktisk deltok og at andre opplysninger som er gitt om aktiviteten er korrekte.
I forbindelse med utvidet kontroll er det tidligere også tatt kontakt med banker for å verifisere
ektheten til innbetalingsgiroer, eiere av bankkonti og lignende.
I 2020 ble en organisasjon tatt ut i utvidet kontroll fordi de har et elektronisk system for
innsending av medlemslister og årsrapporter. Utvalget forsøker å gjennomføre utvidet
kontroll hos minst en organisasjon med et slikt system hvert år for å sikre at det ikke
forekommer systemfeil eller mislighold.

1.5 Sanksjonsmuligheter
Utvalgets sanksjonsmuligheter fremgår av forskriften § 38. Sanksjonsmulighetene innebærer
tilbakeholdelse, tilbakekreving og bortfall av tilskudd, redusering av tilskudd påfølgende år
og utelukking fra ordningen i opptil fem år.
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2 Resultat av kontrollen
Avvikstallene for nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2020 er høyere enn de to foregående
årene (se punkt 2.6). Det er underkjent flere tellende medlemmer, tellende lokallag, sentrale
kurs, deltakerdager på kurs og internasjonale aktiviteter enn i 2018 og 2019. Særlig er det
store avvik når det gjelder deltakerdager på sentrale kurs. Slik sett går resultatet av kontrollen
i 2020 imot trenden de siste tre årene.
Utvalget mente frem til 2015 at det ble avdekket flere avvik i kontrollene enn det som var
forventet, sett i lys av den innsatsen som gjøres for å informere, lære opp og følge opp
organisasjonene. Etter kontrollene i 2016, 2017, 2018 og 2019 mente utvalget imidlertid at
denne tendensen var i ferd med å snu.
Avvikene i 2020 kommer hovedsakelig fra noen få organisasjoner hvor særlig reduksjonen i
antall deltakerdager på sentrale kurs kommer fra bare én organisasjon. Samtidig er det
kontrollert flere organisasjoner i 2020 enn de foregående årene. Det er derfor vanskelig å si
om dette er et år som avviker fra tidligere trend eller om trenden fortsetter.
I tilskuddsåret 2020 er det avdekket svakheter i rutinene hos flere organisasjoner. For de
fleste organisasjonene er det snakk om mindre feil og avvik, mens noen få har hatt større
systematiske svakheter i sine rutiner for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av
grunnlagsdokumentasjonen. Utvalget anser at disse først og fremst skyldes dårlige rutiner i
organisasjonene for overføring av kompetanse til nye ansatte, samt enkelte systemfeil ved
bruk av elektroniske systemer for innsending av medlemslister og årsrapporter. Utvalget ser
imidlertid at det også forekommer at organisasjonene ikke i tilstrekkelig grad sjekker at for
eksempel årsrapporter og kursdokumentasjon inneholder all nødvendig informasjon i henhold
til kravene i forskriften. I tillegg har det også i år vært et par organisasjoner hvor forståelsen
av forskriftens krav har vært for dårlig, på tross av at organisasjonene har deltatt på flere av
de årlige opplæringsseminarene og blitt kontrollert de siste årene hvor de også har fått særlig
veiledning.
Utvalget har tidligere pekt på flere forklaringer for hvorfor det avdekkes avvik i
grunnlagsdokumentasjonen, og mener fortsatt at utskiftingen av ansatte med ansvar for
søknadene til utvalget er den største risikofaktoren i organisasjonene. Utskiftingen trenger i
seg selv ikke å være et problem, men blir det når det på samme tid er manglende overføring
av kompetanse og lite skriftlige rutiner. Samtidig er organisasjonenes fokus først og fremst
rettet mot sin aktivitet og medlemsservice, og i mindre grad mot innhenting og
kvalitetssikring av dokumentasjon for søknader, selv om utvalget ser en gradvis forbedring av
rutiner og bruk av maler og sjekklister. Kontrollen av tilskuddsåret 2020 ble også
gjennomført i 2021 og 2022 noe som øker problemene med bytte av ansatte i
organisasjonene.
Utvalget erfarer at det er vanskelig å få til store endringer i organisasjonenes rutiner, særlig i
de tilfellene hvor det er hyppig utskifting av personell i organisasjonenes administrative
personell og det ikke er lagt opp til god kompetanseoverføring.
Utvalget har over mange år hatt en del tiltak for å forsøke å dempe risikoen for avvik, hvor
særlig hyppigere oppfølging av enkelt organisasjoner, flere årlige opplæringsseminarer og
skriftlig tips til organisasjonene har vært i fokus. Utvalget mener å kunne se at særlig
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oppfølging av organisasjoner over flere år hatt god effekt. Det er viktig ikke å gi slipp på
organisasjonene før de har fått på plass gode rutiner som sørger for å luke ut feilene og
avvikene. Utvalget ser også at flere organisasjoner deltar på utvalgets opplæringsseminarer.
Utvalget arrangerer nå opplæringsseminarer både i juni og august hvert år slik at flest mulig
har mulighet til å delta. Imidlertid finnes det fortsatt feil hos organisasjoner som har deltatt på
seminaret, noe som kan bety at felles opplæring og veiledning har mindre effekt for noen enn
bilaterale møter med tett og tilpasset oppfølging.
Utvalgets sekretariat sendte et par år ut e-poster til organisasjonene i løpet av året med tips
om hvordan organisasjonene kunne forbedre innhenting, kvalitetssikring og oppbevaring av
grunnlagsdokumentasjonen slik at dette ikke bare skjer rundt søknadstidspunktet. Utvalget
fikk gode tilbakemeldinger fra organisasjonene på dette, men kunne ikke se at det hadde en
direkte effekt. Sekretariatet gjorde mindre av dette i 2016, 2017, 2018 og 2019, og kan ikke
se at det har hatt en negativ effekt på utfallet av kontrollen. Utvalget tror likevel at det er
viktig å gjøre så mye som mulig for å veilede organisasjonene og påminne dem om å lage seg
gode rutiner og vil ta opp praksisen igjen.
Utvalget vil videreføre praksisen med å trekke ut hovedparten av organisasjonene i kontrollen
blant dem som ikke har vært kontrollert de siste fire årene. Utvalget er overbevist om at
organisasjonene må følges opp med jevne mellomrom. Utvalget har vurdert å gjennomføre
kontroller hvert tredje år, men utvalget vil vente med dette til det ikke lenger ser ut til å være
en positiv trend hos organisasjonene.
Utvalget finner en gang iblant at organisasjonene har unnlatt å ta med medlemmer, lokallag,
kurs og internasjonale aktiviteter som de egentlig har krav på. Årsaken skyldes ofte at
dokumentasjonen har kommet inn etter at søknadsfristen har utløpt eller at organisasjonene
har vært usikre på om medlemmet eller liknende kunne godkjennes. Utvalgets praksis har da
vært å ta disse med i organisasjonens beregningsgrunnlag.
Utvalget vil presisere at kontrollene primært dreier seg om å gjennomgå grunnlagsdokumentasjonen fra organisasjonene. Kontrollene er derfor først og fremst egnet til å
avdekke feil og mangler i søknaden, selv om de også kan gi informasjon som nødvendiggjør
grundigere undersøkelser og bruk av andre kontrollmetoder. Dersom man skal kunne avdekke
juks og mislighold med grunnlagsdokumentasjonen må utvalget ta i bruk kontrollmetoder
som for eksempel å henvende seg til medlemmer, lokallagsleder og kursledere for å få
bekreftet/avkreftet medlemskap i organisasjonen, eksistensen av lokallag eller om
arrangementer har funnet sted. Utvalget erkjenner at det derfor er vanskeligere å avdekke
organisasjoner som bevisst skulle gå inn for å føre utvalget bak lyset. Det er også en
erkjennelse at utvalgets kontrollmetoder – her som ved andre tilskuddsordninger – ikke i alle
tilfeller vil kunne fange opp juks og mislighold.
Som et ledd i en forenklingsprosess i tilskuddsforvaltningen ble forskriften endret i 2017 slik
at det ikke lenger var et krav om at organisasjonene måtte sende inn særattestasjon fra
revisor, men at utvalget kunne be om særattestasjon i enkelte tilfeller. Kravet om
særattestasjon var opprinnelig satt inn forskriften for at revisor skulle bekrefte
grunnlagstallene til organisasjonene. Dette ble senere endret slik at særattestasjonen i større
grad skulle gi utvalget et innblikk i organisasjonenes rutiner for innhenting, kvalitetssikring
og oppbevaring av grunnlagsdokumentasjonen. Dermed kunne utvalget sette inn
kontrolltiltak i de tilfellene hvor rutinene ikke var tilfredsstillende. Å bruke revisor til dette
arbeidet førte til at det kom inn en tredjepart til organisasjonene og stilte en del spørsmål og
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kunne sørge for at organisasjonene gjorde færre feil i utfyllingen av søknadene. Utvalget har
tidligere pekt på at det kan være er en økt risiko for både feil og mislighold ved å fjerne den
årlige innsendingen av særattestasjonen, men ser som nevnt tidligere i rapporten få tegn til at
denne risikofaktoren har slått inn.
Nedenfor presenteres hovedtrekkene ved utvalgets funn i kontrollen.

2.1 Medlemstall
Kontrollen av medlemstall har forskjellig fokus ved sentral og lokal kontingentinnkreving.
Ved den sentrale kontingentinnkrevingen kontrolleres opplysningene i medlemsregisteret opp
mot innbetalingsbilag, OCR-lister, SMS-, kredittkort- og VIPPS-innbetalinger og eventuelle
kvitteringer for kontant betaling. Ved den lokale kontingentinnkrevingen kontrolleres de innsendte medlemslistene fra lokallagene opp imot en liste fra organisasjonen over hvor mange
tellende medlemmer de har regnet med fra hvert lokallag. Se forskriften § 25 for detaljer om
dokumentasjonen som skal være tilgjengelig ved kontroll av tellende medlemmer.
Avvikene som ble avdekket i årets kontroll var:
• hadde vært litt strenge med hvilke medlemmer de kunne telle med
• hadde regnet med for få tellende medlemmer
• tatt med flere tellende medlemmer i søknaden enn det som vistes i medlemsregistret
• tatt med medlemmer som ikke hadde betalt kontingent
• tatt med medlemmer som hadde betalt lokal kontingent til andre enn sine lokallag
• manglende medlemslister ved lokal kontingentinnkreving
• manglende adresser på medlemmer i lokale medlemslister
• lokale medlemslister inneholdt færre medlemmer enn det som var oppført på
oversikten fra organisasjonen og tatt med i søknaden til utvalget
• lokallag hadde notert refusjon av utgifter som betaling av lokal medlemskontingent
• medlemmer svarte i en undersøkelse at vedkommende aldri hadde vært medlem i
organisasjon eller ikke var medlem i grunnlagsåret
• tellende medlemmer med sentral kontingentinnbetaling ble telt to ganger
• tellende medlemmer stod oppført to ganger i medlemsregisteret
Utvalget har påpekt svakheter og foreslått forbedringer i enkelte av organisasjonenes
medlemsregistre og rutiner for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av
grunnlagsdokumentasjonen uten at disse svakhetene i seg selv var forskriftsstridige.

2.2 Lag og utbredelse
Ved kontroll av lokallag fokuserer utvalget på lokallagenes innsendte årsrapporter. Utvalget
sjekker at rapportene er sendt inn til organisasjonens sentralledd, at de inneholder de
nødvendige opplysningene som kreves i henhold til forskriften §§ 10 og 26, og at innholdet i
årsrapporten viser at lokallagene kan godkjennes etter forskriften § 9.
Avvikene som ble avdekket i årets kontroll var:
• tatt med lokallag i søknaden som hadde færre enn 5 tellende medlemmer
• lokallag med lokal kontingentinnkreving hadde ikke medlemslister som kunne vise at
lokallaget hadde minimum 5 tellende medlemmer
• manglende årsrapporter
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•
•
•

årsrapporter manglet påkrevde opplysninger, som dato for valg av styret, styrets
funksjonsperiode, medlemsrettet aktivitet og signatur fra lokallagets leder eller to av
styrets medlemmer
lokallag hadde styre med lengre funksjonsperiode enn to år
lokallag hadde ikke hatt aktivitet i grunnlagsåret

Fordelingsutvalget har også i 2020 bedt en del organisasjoner om å ta noen grep for å
forbedre sine rutiner for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av årsrapportene. Noen
organisasjoner har også blitt bedt om å forbedre årsrapportene.

2.3 Sentrale kurs
Ved kontroll av de sentrale kursene ligger fokuset hos utvalget på dokumentasjonen fra
organisasjonen som viser at kursene er gjennomført, har tilskuddsberettiget innhold og
varighet, og ellers at kursene tilfredsstiller kriteriene i forskriftens § 11, samt
dokumentasjonsbestemmelsene i § 27. Organisasjonene skal blant annet fremlegge
invitasjoner, programmer og signerte deltakerlister fra kursene.
Det er nødvendig å presisere at tallene for antall deltakerdager på kurs er redusert fordi en
organisasjon tok med et stort arrangement i søknaden som ikke fylte kravene til å være et
sentralt kurs i forskriften. Verken denne eller andre organisasjoner har tatt med liknende
arrangementer tidligere, og det blir derfor en stor endring i grunnlagstallene dette året.
Avvikene som ble avdekket i årets kontroll var:
• dårlig systematisert kursdokumentasjon
• manglende dokumentasjon, som invitasjoner, program og signerte deltakerlister
• deltakerlister manglet nødvendig informasjon, som adresse, fødselsår, at deltakerne
hadde deltatt minst 75 % av tiden og datering og signatur fra kursleder
• feil utregning av deltakerdager
• deltakerlisten viste andre antall tellende deltakere enn organisasjonen hadde tatt med i
søknaden
• hadde ikke tatt med tilskuddsberettigede kurs i søknaden
• kurs med flere enn 200 deltakere var delt opp i mindre grupper uten at disse gruppene
tilfredsstilte alle kravene til å kunne registreres som egne kurs
• deltakere hadde bostedsadresse i færre enn tre fylker
• program viste at kurs hadde flere timer i gjennomsnitt enn det som var tatt med i
søknaden

2.4 Sentralstyrets sammensetning
Ved kontroll av sentralstyrets sammensetning går utvalget gjennom en oversikt fra
organisasjonen med styremedlemmenes navn, kjønn, alder og innvelgingstidspunkt, se
forskriften § 28. Disse opplysningene kontrolleres mot den enkelte organisasjonens
medlemsregister, samt årsmøteprotokollen som viser valg av de enkelte styremedlemmene.
Avvikene som ble avdekket i årets kontroll var:
• en organisasjon hadde et ekstra styremedlem som ikke var tatt med i søknaden og som
endret kjønnsbalansen i styret
• en organisasjon hadde ført opp feil antall styremedlemmer og med feil kjønn
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2.5 Internasjonal grunnstøtte
Ved kontroll av den internasjonale grunnstøtten ligger fokuset hos utvalget på
dokumentasjonen fra organisasjonen som viser at organisasjonens representanter faktisk har
deltatt på de oppførte aktivitetene, at aktivitetene har funnet sted og at aktivitetene
tilfredsstiller kriteriene i forskriften §§ 22 og 23, samt dokumentasjonsbestemmelsene i § 29.
Avvikene som ble avdekket i årets kontroll var:
• ført opp deltakere fra et annet grunnlagsår
• manglende program for aktiviteten
• manglende dokumentasjon på at deltakerne hadde deltatt på aktivitetene
• aktiviteter ble avholdt i Norden uten deltakelse fra land utenfor Norden
• ved en feil tatt med færre deltakere i søknaden enn som reelt hadde deltatt

2.6 Samlet oppstilling
Nedenfor finnes en samlet oppstilling av funnene i årets kontroll. Tallene sier noe om avvik
sammenliknet med det totale antallet tellende lag, tellende medlemmer, sentrale kurs og
internasjonale aktiviteter i organisasjonene som ble trukket ut i stikkprøvekontrollen. Det
presiseres at tallene i denne oppstillingen kun gjelder de organisasjonene som er omtalt i
denne rapporten, og ikke det samlede antall organisasjoner som mottar støtte gjennom disse
tilskuddsordningene. Det er derfor en fare for at tallene kan svinge en del fra år til år
avhengig av hvilke organisasjoner som trekkes ut til kontroll og hvor mange medlemmer,
lokallag, sentrale kurs og/eller internasjonale aktiviteter de oppga i det gjeldende
tilskuddsåret. Det er også viktig å være klar over at det kan være store svingninger i
avdekkede avvik per år. Noen år avdekkes det flere små avvik hos mange organisasjoner,
mens det andre år kan avdekkes store avvik hos en eller få organisasjoner. Utvalget er derfor
mest opptatt av tendenser i kontrollen over tid.
Når det gjelder deltakerdager på kurs og internasjonale poeng er disse ikke tatt med i tabellen
dersom årsaken til nedjusteringen skyldes at selve kurset eller den internasjonale aktiviteten
er underkjent, i stedet for at det er en ren nedjustering.
For årene 2013 - 2019 var utvalgets hovedkonklusjon at andelen negative funn hadde gått noe
ned. Blant de organisasjonene som ble valgt ut til kontroll var det prosentvis færre tellende
medlemmer, tellende lokallag og deltakerdager på kurs som ble underkjent enn i de
foregående årene, og i gjennomsnitt noen færre poeng på internasjonale aktiviteter. Det var
også litt færre organisasjoner med avvik og relativt sett ikke de store enkeltsakene, selv om
det fantes småfeil hos de aller fleste. De fleste organisasjonene klarte også å rette opp feil
som ble avdekket på kontrolltidspunktet.
Utvalget mener at det bildet som tegnet seg fra 2015–2019 ikke forsterkes i 2020, men at det
er for tidlig å si om den positive trenden har endret seg. Det er noen store avvik som blir
avdekket i denne kontrollen, men disse skyldes hovedsakelig mistolkning av regelverket eller
systemfeil.
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2018

2019

2020

Ant. i
søknadene

Ikke
godkjente/
nedjustert

Ant. i
søknadene

Ikke
godkjente/
nedjustert

Ant. i
søknadene

Ikke
godkjente/
nedjustert

Tellende
medlemmer, § 6

45 018

315
0,7 %

152 575

99
0,06 %

136 607

605
3,1 %

Tellende lokallag,
§9

1 188

41
3,4 %

2 850

6
0,21 %

3 551

64
1,8 %

Sentrale kurs, § 11

172

2
1,2 %

129

2
1,55 %

178

4
2,2 %

Deltakerdager på
sentrale kurs, § 11

15 029

0
0%

22742

234
1,03 %

30 513

13 042
42,74 %

Internasjonale
aktiviteter, § 22

36

9
25 %

127

1
0,79 %

63

3
7,78 %

Internasjonale
poeng, § 23

926

91
18,8 %

747

3
0,4 %

523

21
4%
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3 Reaksjoner fra FUV - tilbakebetalingskrav og presiseringer
3.1 Justeringer og motregninger
For tilskuddsåret 2020 ble det gjennomført justeringer av beregningsgrunnlaget hos 13 av 29
organisasjoner (44,8 %) med nasjonal grunnstøtte, mens to får oppjustert sine
beregningsgrunnlag. I den internasjonale kontrollen får 5 av 17 organisasjoner nedjustert sitt
beregningsgrunnlag, men en organisasjon får oppjustert beregningsgrunnlaget. Fire av
organisasjonene får justert både den nasjonale og internasjonale grunnstøtten. Til sammen får
dermed 14 av 35 organisasjoner nedjustert sitt beregningsgrunnlag.

Antall organisasjoner
Antall organisasjoner
med nedjusteringer
Antall organisasjoner
med oppjusteringer

2017
27
13
(48 %)
2
(7,4 %)

2018
21
11
(52 %)
3
(14,3 %)

2019
31
13
(41,9 %)
5
(16,1 %)

2020
35
14
(39,99 %)
2
(5,7 %)

3.2 Utvidet kontroll
Det ble gjennomført utvidet kontroll av Frilynt Norge fordi de bruker elektronisk system for
innsending av årsrapporter.
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4 Forutgående kontroll
I forbindelse med behandling av søknadene, gjennomfører utvalget kontroller av
organisasjonene før tilskuddet utbetales dersom utvalget avdekker avvik i dokumentasjonen
som sendes med søknaden eller etter en risikovurdering. Alle organisasjonene som søker om
etableringstilskudd, blir kontrollert frem til de får ordinært tilskudd.
I 2020 ble det gjennomført forutgående kontroll hos Norges Aserbajdsjanske
Ungdomsforening og Ungdom mot narkotika. Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening ble
kontrollert på grunn av varsel om mulig rot i grunnlagsdokumentasjonen, mens Ungdom mot
narkotika ble kontrollert fordi de søkte om etableringstilskudd.
Fordelingsutvalgets sekretariat gjennomførte stedlige kontroller hos begge organisasjonene.
Utvalget kontrollerte grunnlagsdokumentasjonen, og så på rutiner og systemer for innhenting,
kvalitetssikring og oppbevaring av denne. Andre temaer som ble berørt var blant annet krav
til kontingenter, utforming av årsrapporter, oppbygging av medlemsregister og lignende.
Kontrollene ble fortløpende behandlet av utvalget, og ble lagt til grunn for innstillingen i
sakene. Kontrollene er dokumentert i utvalgets møteprotokoller, og vil derfor ikke bli
ytterligere berørt i denne rapporten.
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5 Kontroll av nasjonalt driftstilskudd
5.1 4H Norge
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56974

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 4 966 799,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 53 497
Bonuspoeng: 58 8467,7
Totalt poeng: 112 343,7
Ant. medl. totalt: 12 529
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 11 923
Tellende lokallag: 465
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 331

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 53 497
Bonuspoeng: 58 8467,7
Totalt poeng: 112 343,7
Ant. medl. totalt: 12 529
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 5

Tellende medl. under 26: 11 923
Tellende lokallag: 465
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 331

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.1.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

4H Norge har kun sentral innkreving av kontingent. Innbetalingene kom i 2018 inn via
faktura med kid-nummer og ble lagt inn i organisasjonens medlemssystem som heter Consio.
Utvalgets sekretariat gjorde en kontroll av 4Hs system og rutiner for innhenting, oppbevaring
og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen og valgte ut et utvalg medlemmer for
kontroll. Det ble ikke avdekket avvik.

17

5.1.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

4H har digital innlevering av årsrapport og årsmelding.
Utvalgets sekretariat valgte ut et antall tellende lokallag til kontroll og avdekket ingen avvik
på kontrolltidspunktet. I ettertid ble utvalgets sekretariat gjort oppmerksom på av Landsrådet
for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner at 4H har en praksis for innsending av
årsrapporten som er i strid med forskriften. Lokallagene gjennomfører årsmøtene sine i
november og velger da nytt styre for det kommende året. I årsrapporten skriver lokallagene
inn det nye styret, men ikke det styret som satt i den foregående perioden. De har da ingen
bekreftelse på det styret som satt ved tellingstidspunktet (31. desember i grunnlagsåret).
Siden valgene ble gjort så tett på tellingstidspunktet er det relativt sikkert at informasjonen er
korrekt, og det er ingen grunn for Fordelingsutvalget til å underkjenne lokallagene. Utvalget
ber imidlertid 4H Norge om å endre sine rutiner slik at årsrapportene som sendes inn
bekrefter hvem som satt i styrene på tellingstidspunktet i etterkant, ikke i forkant.

5.1.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte to av kursene og avdekket ingen avvik. Utvalget fant
imidlertid at det var vanskelig å finne frem i kursdokumentasjonen og ber derfor 4H Norge
om å systematisere de forskjellige dokumentene for kursene i tråd med forskriften §§ 11 og
27.

5.1.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for sentrale styremedlemmene per 31.12.18 viste at 4H
Norge tilfredsstiller kravene til bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).
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5.2 ACTA – barn og unge i Normisjon
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 2019/56866

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 5 266 022,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 56 672
Bonuspoeng: 62 339,2
Totalt poeng: 119 011,2
Ant. medl. totalt: 23 225
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 15 940
Tellende lokallag: 470
Ant. delt.d. på sentr. kurs: 207

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 56 683
Bonuspoeng: 62 351,3
Totalt poeng: 119 034,3
Ant. medl. totalt: 23 225
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 15 951
Tellende lokallag: 470
Ant. delt.d. på sentr. kurs: 207

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.2.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

ACTA har hovedsakelig lokal innkreving av kontingent, men noen få direktemedlemmer som
betaler via faktura med kid-nummer eller Vipps. Medlemslistene fra lokallagene sendes inn
sammen med årsrapportene gjennom medlemssystemet til Profundo.
Utvalgets sekretariat gjennomførte en kontroll av ACTAs system og rutiner for innhenting,
oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen og valgte ut et antall lokallag
til kontroll. Det ble ikke avdekket noen avvik.
Kontrollen viste imidlertid at ACTA har hatt en litt streng måte å telle tellende medlemmer
på, og en ny gjennomgang viste at organisasjonene hadde 11 tellende medlemmer som de
ikke hadde tatt med i beregningsgrunnlaget. Organisasjonen får dermed oppjustert
beregningsgrunnlaget med 11 tellende medlemmer.
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5.2.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene sendes inn digitalt gjennom Profundos medlemssystem. Utvalgets sekretariat
valgte ut et antall årsrapporter og avdekket ingen avvik.

5.2.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

ACTA opplyste høsten 2020 om at de hadde oppdaget noen feil med de innrapportere
kurstallene. Disse tallene ble korrigert og ACTA har blitt motregnet for avviket i tilskuddet
for tilskuddsåret 2021.
Utvalgets sekretariat valgte ut ett av de to kursene ACTA hadde fått tilskudd for i 2020 og
avdekket ingen avvik.

5.2.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret som satt 31.12.18 viste at ACTA oppfyller kravene til bonuspoeng
for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstavene a) og b).

5.2.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

ACTA – barn og unge i Normisjon (ACTA) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020
oppjusteres med 11 tellende medlemmer, tilsvarende 11 grunnpoeng. Organisasjonen fikk
110 % bonuspoeng i tilskuddsåret 2020. Til sammen utgjør derfor endringen en økning på
23,1 poeng. ACTA har dermed fått utbetalt kr 980 for lite i tilskuddsåret 2020. Dette vil bli
utbetalt i tilskuddsåret 2022.
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5.3 ADHD Norge
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56671

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 766 621,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 13 360
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 13 360
Ant. medl. totalt: 7 738
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 2 696
Tellende lokallag: 21
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 28

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 13 360
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 13 360
Ant. medl. totalt: 7 738
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 2 696
Tellende lokallag: 21
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 28

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.3.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon av medlemmer

ADHD Norge har kun sentral kontingentinnkreving, og bruker Profundo til å sende ut
kontingentfakturaer og ta inn kontingenten.
ADHD Norge hadde akkurat byttet fra Zubarus til Profundo da utvalget kontrollerte
organisasjonen i 2019, og utvalget kontrollerte derfor medlemstallet på nytt for tilskuddsåret
2020. Utvalgets sekretariat kontrollerte det nye medlemssystemet og avdekket ingen avvik.
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5.4 AKKS Norge
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 2019/56966

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 854 670,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 8 575
Bonuspoeng: 6 860
Totalt poeng: 15 435
Ant. medl. totalt: 1 540
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 837
Tellende lokallag: 35
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 330

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 7 495
Bonuspoeng: 5 996
Totalt poeng: 13 491
Ant. medl. totalt: 1 540
Fylker med tellende lokallag: 5
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 831
Tellende lokallag: 14
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 330

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.5.1

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

AKKS har kun lokal innkreving av kontingent, og medlemslister blir sendt inn sammen med
årsrapportene fra lokallagene.
AKKS har et system med to typer lokallag: lokallag i større byer (Oslo, Trondheim, Bergen,
Stavanger og Kristiansand) og bandlag i de samme byene. Både lokallagene og bandene
sender inn årsrapporter, og vedlagte medlemslister viser at medlemmene betaler sin
kontingent lokalt. Imidlertid er det enkelte medlemmer som betaler sin kontingent til
lokallaget i området i stedet for direkte til sitt band. Dermed er det en del av bandene som
egentlig ikke har betalende medlemmer og dermed i utgangspunktet ikke kan godkjennes.
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AKKS har således misforstått hvordan man skal betale kontingenten lokalt. På listene som er
sendt inn fra lokallagene i de store byene står det klart hvilke band de enkelte medlemmene
tilhører og det er ingen tvil om at bandmedlemmene har betalt sin kontingent og at det er
gjort lokalt. Problemet er bare at det er gjort til feil lokallag. Utvalget anser at dette er en
svikt i AKKS systemer og mener at lokallagene må godkjennes så fremt det fremgår klart av
medlemslistene hvilke bandlag medlemmene tilhører. AKKS må imidlertid endre sitt system
slik at bandmedlemmene fra og med grunnlagsåret 2022 betaler sin kontingent direkte til sitt
lokallag (bandlag), ikke via andre lokallag.
AKKS sendte i løpet av kontrollen inn en oversikt over de forskjellige lokallagene i
organisasjonen og hvor mange tellende medlemmer de hadde tatt med i søknaden fra de
enkelte lokallagene. Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for alle lokallagene
og avdekket følgende avvik:
AKKS Oslo

-

AKKS Kristiansand -

Blended

-

Close Call

-

Fail Factor

-

Fatal Society

-

i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at AKKS
Oslo skulle ha 119 tellende medlemmer i grunnlagsåret 2018.
Det fantes ingen medlemsliste for lokallaget på
kontrolltidspunktet, se forskriften § 25 fjerde ledd, men denne
ble sendt inn i ettertid. De 119 tellende medlemmene kan
dermed godkjennes.
i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at lokallaget
skulle ha 87 tellende medlemmer i grunnlagsåret 2018. I den
innsendte medlemslisten manglet det adresser for 80 av
medlemmene, se forskriften § 25 fjerde ledd, men en oppdatert
medlemsliste ble sendt inn i ettertid og de 87 tellende
medlemmene kan dermed godkjennes.
ifølge en medlemsliste fra AKKS Kristiansand skulle det være
seks tellende medlemmer i lokallaget. I den innsendte
medlemslisten var det bare oppført fire medlemmer og listen
manglet også adresser for de fire medlemmene, se forskriften
§ 25 fjerde ledd. En oppdatert medlemsliste ble sendt inn i
ettertid, og de fire tellende medlemmene som stod på
medlemslisten kan dermed godkjennes. AKKS Norge trekkes
for to tellende medlemmer i beregningsgrunnlaget.
ifølge en medlemsliste fra AKKS Kristiansand skulle det være
fire tellende medlemmer i lokallaget. I den innsendte
medlemslisten manglet det adresser for alle medlemmene, se
forskriften § 25 fjerde ledd, men en oppdatert medlemsliste ble
sendt inn i ettertid og de fire tellende medlemmene kan dermed
godkjennes.
ifølge en medlemsliste fra AKKS Kristiansand skulle det være
fire tellende medlemmer i lokallaget. I den innsendte
medlemslisten manglet det adresser for alle medlemmene, se
forskriften § 25 fjerde ledd, men en oppdatert medlemsliste ble
sendt inn i ettertid og de fire tellende medlemmene kan dermed
godkjennes.
ifølge en medlemsliste fra AKKS Kristiansand skulle det være
fem tellende medlemmer i lokallaget. I den innsendte
medlemslisten manglet det adresser for alle medlemmene, se
forskriften § 25 fjerde ledd, men en oppdatert medlemsliste ble
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Piss i motvind

-

The Bread Heads

-

AKKS Bergen

-

Abakus

-

Abarevybandet

-

Shockers (Emilband16) -

Henriette Nok

-

Noncitizen

-

sendt inn i ettertid og de fem tellende medlemmene kan dermed
godkjennes.
ifølge en medlemsliste fra AKKS Kristiansand skulle det være
tre tellende medlemmer i lokallaget. I den innsendte
medlemslisten manglet det adresser for alle medlemmene, se
forskriften § 25 fjerde ledd, men en oppdatert medlemsliste ble
sendt inn i ettertid og de tre tellende medlemmene kan dermed
godkjennes.
ifølge en medlemsliste fra AKKS Kristiansand skulle det være
fem tellende medlemmer i lokallaget. I den innsendte
medlemslisten manglet det adresser for alle medlemmene, se
forskriften § 25 fjerde ledd, men en oppdatert medlemsliste ble
sendt inn i ettertid og de fem tellende medlemmene kan dermed
godkjennes.
i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at AKKS
Bergen skulle ha 357 tellende medlemmer i grunnlagsåret
2018. Det fantes ingen medlemsliste for lokallaget på
kontrolltidspunktet, se forskriften § 25 fjerde ledd, men den ble
sendt inn i ettertid og de 357 tellende medlemmene kan dermed
godkjennes.
i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at Abakus
skulle ha tre tellende medlemmer i grunnlagsåret 2018. Det
fantes imidlertid ingen medlemsliste for lokallaget på
kontrolltidspunktet, se forskriften § 25 fjerde ledd, men den ble
sendt inn i ettertid. De tre tellende medlemmene kan dermed
godkjennes.
i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at Abarevybandet skulle ha fire tellende medlemmer i grunnlagsåret 2018.
Det fantes ingen medlemsliste for lokallaget på
kontrolltidspunktet, se forskriften § 25 fjerde ledd, men den ble
sendt inn i ettertid. Listen viste imidlertid at det kun var tre
tellende medlemmer. AKKS Norge trekkes derfor for ett
tellende medlem i beregningsgrunnlaget.
i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at Shockers
skulle ha fem tellende medlemmer i grunnlagsåret 2018. Det
fantes ingen medlemsliste for lokallaget på kontrolltidspunktet,
se forskriften § 25 fjerde ledd, men den ble sendt inn i ettertid.
De fem tellende medlemmene kan dermed godkjennes.
i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at Henriette
Nok skulle ha tre tellende medlemmer i grunnlagsåret 2018.
Det fantes ingen medlemsliste for lokallaget på
kontrolltidspunktet, se forskriften § 25 fjerde ledd, men den ble
sendt inn i ettertid. Listen viste imidlertid at det kun var to
tellende medlemmer. AKKS Norge trekkes derfor for ett
tellende medlem i beregningsgrunnlaget.
i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at Abakus
skulle ha to tellende medlemmer i grunnlagsåret 2018. Det
fantes ingen medlemsliste for lokallaget på kontrolltidspunktet,
se forskriften § 25 fjerde ledd, men den ble sendt inn i ettertid.
Listen viste imidlertid at det kun var ett tellende medlem.
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The Gravitones

-

The Stokes

-

AKKS Norge trekkes derfor for ett tellende medlem i
beregningsgrunnlaget.
i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at The
Gravitones skulle ha 14 tellende medlemmer i grunnlagsåret
2018. Det fantes ingen medlemsliste for lokallaget på
kontrolltidspunktet, se forskriften § 25 fjerde ledd, men den ble
sendt inn i ettertid. De 14 tellende medlemmene kan dermed
godkjennes.
i en oversikt fra AKKS Norge ble det opplyst om at The Stokes
skulle ha 10 tellende medlemmer i grunnlagsåret 2018. Det
fantes ingen medlemsliste for lokallaget på kontrolltidspunktet,
se forskriften § 25 fjerde ledd, men den ble sendt inn i ettertid.
Listen viste imidlertid at det kun var ni tellende medlemmer.
AKKS Norge trekkes derfor for ett tellende medlem i
beregningsgrunnlaget.

Til sammen blir AKKS Norge trukket for seks tellende medlemmer.

5.5.2

Dokumentasjon av lokallag og utbredelse

Lokallagene i AKKS Norge sender inn årsrapportene enten på papir eller skannet til pdf.
I søknaden hadde AKKS Norge ført opp 35 tellende lokallag. I en oversikt tilsendt fra
organisasjonen i forkant av kontrollen viste det seg at organisasjonen ikke hadde flere enn 15
lokallag med minimum 5 tellende medlemmer og som dermed kunne regnes som tellende
lokallag, se forskriften § 9. AKKS Norge blir dermed trukket for 20 tellende lokallag i
beregningsgrunnlaget.
Utvalgets sekretariat kontrollerte årsrapportene og medlemslistene for alle de 15 tellende
lokallagene og avdekket følgende avvik:
AKKS Oslo

-

Blended

-

Car.pol

-

Det fantes ingen medlemsliste for lokallaget på kontrolltidspunktet, se forskriften §§ 9 og 25 fjerde ledd. Denne ble
imidlertid sendt inn i ettertid (se punkt 5.5.1) og lokallaget kan
dermed godkjennes.
det forelå ingen årsrapport for lokallaget på kontrolltidspunktet,
se forskriften §§ 9 og 26. Ifølge en medlemsliste fra AKKS
Norge skulle det være seks tellende medlemmer i lokallaget. I
den innsendte medlemslisten var det bare oppført fire
medlemmer og listen manglet også adresser for de fire
medlemmene, se forskriften § 25 fjerde ledd. Selv om en
oppdatert medlemsliste med adresser ble sendt inn i ettertid (se
punkt 5.5.1), må tellende lokallag i henhold til forskriften § 9
ha minimum fem tellende medlemmer. Blended tilfredsstiller
dermed ikke kravet til å kunne regnes som et tellende lokallag.
AKKS Norge blir trukket for ett tellende lokallag i
beregningsgrunnlaget.
det forelå ingen årsrapport for lokallaget på kontrolltidspunktet,
se forskriften §§ 9 og 26, men årsrapporten ble sendt inn i
ettertid. Lokallaget kan dermed godkjennes.

25

Fatal Society

-

Offgrid

-

The Bread Heads

-

AKKS Bergen

-

Shockers (Emilband16) -

The Gravitones

-

årsrapporten manglet funksjonsperiode for styret på kontrolltidspunktet, se forskriften § 10, men en oppdatert årsrapport ble
sendt inn i ettertid. Lokallaget kan dermed godkjennes.
årsrapporten manglet funksjonsperiode for styret på kontrolltidspunktet, se forskriften § 10, men en oppdatert årsrapport ble
sendt inn i ettertid. Lokallaget kan dermed godkjennes.
årsrapporten manglet funksjonsperiode for styret på kontrolltidspunktet, se forskriften § 10, men en oppdatert årsrapport ble
sendt inn i ettertid. Lokallaget kan dermed godkjennes.
det fantes ingen medlemsliste for lokallaget på kontrolltidspunktet, men den ble sendt inn i ettertid (se punkt 5.5.1).
Lokallaget kan dermed godkjennes.
Det fantes ingen medlemsliste for lokallaget på kontrolltidspunktet, se forskriften §§ 9 og 25 fjerde ledd. Denne ble
imidlertid sendt inn i ettertid (se punkt 5.5.1) og lokallaget kan
dermed godkjennes.
Det stod ingenting om aktivitet i lokallaget på årsrapporten, se
forskriften § 10, men bandets Facebook-side viste at laget
hadde hatt minst en medlemsrettet aktivitet i 2018. Det fantes
heller ingen medlemsliste for lokallaget på kontrolltidspunktet,
se forskriften § 9, men denne ble sendt inn i ettertid (se punkt
5.5.1) og lokallaget kan dermed godkjennes.

Til sammen trekkes AKKS Norge for 21 tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

5.5.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat gjennomgikk dokumentasjonen for de to sentrale kursene og avdekket
ingen avvik.

5.5.4

Vedr. tilskuddsberettigelse og justering av tilskuddets størrelse

AKKS Norge blir trukket for seks tellende medlemmer, tilsvarende 30 grunnpoeng, og 21
tellende lokallag, tilsvarende 1 050 grunnpoeng. AKKS Norge fikk 80 % bonuspoeng i
tilskuddsåret 2020. Til sammen utgjør derfor endringen en nedgang på 1 944 poeng. Antallet
poeng tilsvarte kr 82 464 i 2020, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve
at beløpet motregnes eventuell nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere
sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
Utvalget vil også kontrollere antallet tellende medlemmer og tellende lokallag for
tilskuddsårene 2019 og 2021. I forskriften § 24 første ledd heter det at:
«Sentralleddet skal oppbevare dokumentasjonen som beskrevet i § 25 – § 29 i fem år
regnet f.o.m. 1. januar i grunnlagsåret.»
I forskriften 37 fjerde ledd heter det i tillegg at:
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«Dersom kontroll er igangsatt og særlige grunner tilsier det, kan organisasjonens plikt
til å oppbevare dokumentasjon forlenges ut over fristen på fem år og tre år etter § 24
og § 26, ved skriftlig pålegg fra Fordelingsutvalget.»
Fordelingsutvalget pålegger derfor AKKS Norge å oppbevare dokumentasjon etter forskriften
§§ 25 og 26 for grunnlagsåret 2017 ut kalenderåret 2022.
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5.5 Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 2019/56967

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 916 834,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 8 450
Bonuspoeng: 8 450
Totalt poeng: 16 900
Ant. medl. totalt: 1 970
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 540
Tellende lokallag: 15
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 8 450
Bonuspoeng: 8 450
Totalt poeng: 16 900
Ant. medl. totalt: 1 970
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 540
Tellende lokallag: 15
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.5.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

APTK har kun sentral innkreving av kontingent, og alle fakturaene blir betalt med kidnummer. Frem til og med 2021 har organisasjonen lastet ned og tatt vare på ocr-filene fra
banken, men det vil ikke bli mulig etter at de bytter til nytt regnskapssystem i 2022. Det vil
fortsatt være mulig å sjekke innbetalinger direkte i banken, men banken tar kun vare på
kvitteringer i to år.
Utvalgets sekretariat gjorde en kontroll av APTKs system og rutiner for innhenting,
oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen og valgte ut et utvalg
medlemmer for kontroll. Det ble ikke avdekket noen avvik.
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5.5.2

Dokumentasjon av lokallag og utbredelse

Lokallagene i APTK sender inn årsrapportene enten på papir eller skannet til pdf.
Utvalgets sekretariat kontrollerte årsrapportene for 5 av 15 lokallag. Det ble ikke avdekket
noen avvik.

5.5.3

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravet til ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16 tredje
ledd bokstav b).

29

5.6 Brunstad Ungdomsklubb (BUK)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 2019/56970

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 1 144 211,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 11 715
Bonuspoeng: 10 543,5
Totalt poeng: 22 258,5
Ant. medl. totalt: 2 527
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 653
Tellende lokallag: 69
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 11 615
Bonuspoeng: 10 453,5
Totalt poeng: 22 068,5
Ant. medl. totalt: 2 527
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 1 653
Tellende lokallag: 67
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.6.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

BUK har både lokal og sentral kontingentinnkreving. Ett lokallag leverer medlemsliste til
organisasjonen, mens de øvrige innbetalingene kommer inn via fakturaer uten kid-nummer
og vipps.
Utvalgets sekretariat gjorde en kontroll av BUKs system og rutiner for innhenting,
oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen og valgte ut et utvalg
medlemmer for kontroll. Sekretariatet kontrollerte også medlemslisten fra lokallaget. Det ble
ikke avdekket noen avvik.
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5.6.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

BUKs lokallag sender inn årsrapport gjennom et elektronisk system kalt Orginn, som også
benyttes av Aktivitetsklubben og MakeMusic. Utvalgets sekretariat kontrollerte årsrapportene
for syv lokallag og avdekket følgende avvik:
Motorsport Sørlandet -

Pinterest Eiker

-

i årsrapporten stod det at styret som satt ved tellingstidspunktet
var valgt i 2015. Dette er i strid med forskriften § 9 som sier at
valg av styre ikke kan avholdes sjeldnere enn hvert annet år.
Lokallaget kan dermed ikke godkjennes.
i årsrapporten stod det at styret som satt ved tellingstidspunktet
var valgt i 2015. Dette er i strid med forskriften § 9 som sier at
valg av styre ikke kan avholdes sjeldnere enn hvert annet år.
Lokallaget kan dermed ikke godkjennes.

BUKs beregningsgrunnlag reduseres med to tellende lokallag.

5.6.3

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret som satt 31.12.18 viste at organisasjonen oppfylte kravet til
bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav a).

5.6.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 nedjusteres
med to tellende lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 90 % bonuspoeng
i tilskuddsåret 2020. Til sammen utgjør derfor endringen en nedgang på 190 poeng. Antallet
poeng tilsvarte kr 8 090 i 2020, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at
BUK 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.
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5.7 Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56894

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 2 148 805,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 21 873
Bonuspoeng: 24 060,3
Totalt poeng: 45 933,3
Ant. medl. totalt: 5 605
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 3 359
Tellende lokallag: 155
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 6

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 21 640
Bonuspoeng: 23 804
Totalt poeng: 45 444
Ant. medl. totalt: 5 605
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 3 228
Tellende lokallag: 155
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 26

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.7.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

NMS-U har både sentral og lokal kontingentinnkreving og bruker firmaet Profundo sitt
system som betalingssystem og medlemsregister. Utvalgets sekretariat gjennomførte en
kontroll av systemet og kontrollerte et antall medlemmer. Det ble ikke avdekket noen avvik
knyttet til enkeltmedlemmene, men en oversikt over antall tellende medlemmer i 2018 viste
at organisasjonen kun hadde 3 228 tellende medlemmer mens de hadde oppgitt 3 359 i
søknaden. Organisasjonen blir derfor trukket for 131 tellende medlemmer i
beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2018.
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5.7.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene sendes inn digitalt gjennom Profundos medlemssystem. Utvalgets sekretariat
kontrollerte årsrapportene for et antall tellende lokallag og avdekket ingen avvik.

5.7.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

I søknaden hadde organisasjonen ført opp 2 kurs og 6 deltakerdager. I en oversikt tilsendt
utvalgets sekretariat i forbindelse med kontrollen stod det imidlertid at organisasjonen hadde
26 deltakerdager.
Utvalgets sekretariat kontrollerte derfor de oppgitte kursene og avdekket følgende avvik:
Kurs nr. 1

”Uteam forberedelseskurs”
- Det manglet en deltakerliste med både navn, adresse og fødselsår på
kontrolltidspunktet. Deltakerlisten som forelå inneholdt kun navn på
deltakerne. Det stod heller ikke om deltakerne hadde deltatt 75 % av tiden,
men det ble bekreftet av kurslederen, som deltok på kontrollmøtet. Korrekt
dokumentasjon ble imidlertid sendt inn i etterkant.
- Kurset hadde tre kursdager. NMS-U hadde imidlertid gjort en feil ved
utfyllingen av søknaden, og ikke multiplisert antallet deltakere med antallet
kursdager. De hadde dermed kun regnet med fire deltakerdager for dette kurset
basert på at det var fire tellende deltakere på kurset. Det korrekte antallet
deltakerdager skulle imidlertid vært 12 deltakerdager (4 tellende deltakere x 3
kursdager).

Vedtak:

Kurset godkjennes og antallet deltakerdager oppjusteres fra 4 til 12 etter en
gjennomgang av de tellende deltakerne på kurset.

Kurs nr. 2

”Ucrew forberedelseskurs”
- Det manglet en signert deltakerliste fra kurset på kontrolltidspunktet. Denne
ble imidlertid sendt inn i ettertid.
- Kurset hadde syv kursdager. NMS-U hadde imidlertid gjort en feil ved
utfyllingen av søknaden, og ikke multiplisert antallet deltakere med antallet
kursdager. De hadde dermed kun regnet med to deltakerdager for dette kurset,
basert på at det var to tellende deltakere på kurset. Det korrekte antallet
deltakerdager skulle imidlertid vært 14 deltakerdager (2 tellende deltakere x 7
kursdager).

Vedtak:

Kurset godkjennes og antallet deltakerdager oppjusteres fra 2 til 14 etter en
gjennomgang av de tellende deltakerne på kurset.

Til sammen oppjusteres NMS-Us beregningsgrunnlag fra 6 til 26 deltakerdager. Utvalget vil
bemerke at NMS-U ikke hadde all dokumentasjonen på plass ved første kontrollbesøk, og bør
derfor forbedre innhentingen, oppbevaringen og kvalitetssikringen av kursdokumentasjonen.
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5.7.4

Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning

En gjennomgang av styret som satt 31.12.18 viste at organisasjonen oppfyller kravet til
bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret.

5.7.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres med 131 tellende medlemmer, tilsvarende 393
grunnpoeng, og oppjusteres med 20 deltakerdager på kurs, tilsvarende 160 grunnpoeng.
Organisasjonen fikk 110 % bonuspoeng i tilskuddsåret 2020. Til sammen utgjør derfor
endringen en reduksjon på 657,3 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 20 755 i 2020, og i tråd
med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at NMS-U 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.
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5.8 Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet (DVFF)
Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 2019/56939

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 245 119,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 070
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 1 070
Ant. medl. totalt: 447
Fylker med tellende lokallag: 2
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 184
Tellende lokallag: 3
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 1 070
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 1 070
Ant. medl. totalt: 447
Fylker med tellende lokallag: 2
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 184
Tellende lokallag: 3
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.8.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon av medlemstall og lag og utbredelse

DVFF har både lokal og sentral kontingentinnbetaling. Sentralt betales det inn både via Vipps
og bankgiro, samt at det betales noe kontant.
Et lokallag hadde lokal innkreving og sendte inn medlemsliste på papir. Medlemslisten var
ikke signert på kontrolltidspunktet, men signert liste ble sendt inn i ettertid.
Utvalgets sekretariat tok noen stikkprøver av kontingentinnbetalingene og avdekket ingen
avvik.
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5.8.2

Dokumentasjon av lokallag

DVFFs lokallag sender inn årsrapporter på papir. Utvalgets sekretariat kontrollerte
årsrapportene for alle de tre lokallagene og avdekket ingen avvik.
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5.9 Frilynt Norge
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56698

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 4 527 935,-

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 48 551
Bonuspoeng: 53 406,1
Totalt poeng: 101 957,1
Ant. medl. totalt: 17 175
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 47

Tellende medl. under 26: 13 590
Tellende lokallag: 152
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 2 372

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 48 380
Bonuspoeng: 53 218
Totalt poeng: 101 598
Ant. medl. totalt: 17 175
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 47

Tellende medl. under 26: 13 448
Tellende lokallag: 151
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 2 393

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.9.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

Frilynt Norge har både lokal og sentral innkreving av kontingent. De fleste kontingentene tas
inn lokalt og medlemslister fra lokallagene sendes inn digitalt gjennom medlemssystemet
Styreweb.
Utvalgets sekretariat kontrollerte antallet medlemmer og tellende medlemmer, samt tok en
stikkprøve av fem av lokallagenes medlemslister. Det ble ikke avdekket noen avvik.
Utvalget trakk så Frilynt Norge ut til utvidet kontroll fordi organisasjonen har elektroniske
innsending av medlemslister.
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Det ble sendt brev til 100 av de tellende medlemmene. Under følger resultatene av kontrollen.
Antall sendte brev:
Antall svar per 1.8.2019:
Antall brev i retur:

100
35 (35 %)
16 (16 %)

Har du noen gang vært medlem av «lokallaget»?
Var du medlem av «lokallaget» i 2018?
Betalte du eller dine foreldre kontingent for deg til
«lokallaget» for 2018?
Var kontingenten du eller dine foreldre betalte til
«lokallaget» for 2018 på kr 50 eller mer?
Er du klar over at «lokallaget» er et lokallag av Frilynt
Norge, og at du dermed er medlem i Frilynt Norge når du
betaler kontingent til «lokallaget»?
Var du under 26 år i 2018?

Ja

Nei

34
32
28

1
3
6

Vet
ikke
0
0
1

28

4

3

23

10

2

33

2

0

Det er en veldig lav svarprosent på denne undersøkelsen. Det har imidlertid vært en trend de
siste årene med lav svarprosent og utvalget tror derfor at det kan skyldes at spørreskjemaene
er sendt ut til skolelever som i mindre grad er vant til å svare på statlige undersøkelser per
brev. Utvalget vil vurdere om fremtidige undersøkelser heller bør sendes ut på e-post eller
som digitale spørreundersøkelser. Antall brev som er kommet i retur viser også at en del av
Frilynt Norges medlemmer er studenter som flytter på seg.
Det er kun en person som har svart at vedkommende ikke har vært medlem av sitt lokallag
(og i forlengelsen Frilynt Norge) i det hele tatt. Denne personen har også benektet å ha betalt
kontingent til Frilynt Norge, og utvalget kan derfor ikke godkjenne denne personen som
tellende medlem selv om det fremgår av medlemslisten at medlemmet hadde betalt
kontingent i 2018. Frilynt Norge trekkes for ett tellende medlem i beregningsgrunnlaget.
To personer har svart at de hadde vært medlem i lokallaget på et tidspunkt, men at de ikke var
medlem av sitt lokallag i 2018. En av disse personene svarte også at vedkommende ikke var
under 26 år i 2018. Begge personene kom fra samme lokallag. Det er i tillegg en tredje person
fra dette laget som ikke svarte på om vedkommende hadde vært medlem i lokallaget og som
svarte «Vet ikke» på spørsmålet om «Betalte du eller dine foreldre kontingent for deg til
«lokallaget» for 2018?». Vedkommende skrev i en kommentar at «Jeg meldte meg inn og
gikk på noen få øvinger før jeg sluttet. Tror ikke jeg betalte inn noe.» Det ble sendt brev til 5
av de 43 oppgitte tellende medlemmer i dette lokallaget, men utvalget fikk kun svar fra 3 av
de 5. Utvalget mener at svarene kan tyde på at lokallaget hadde færre tellende medlemmer
enn de har oppgitt, men mener samtidig at det er vanskelig å få gode svar siden det er gått
nesten fire år siden medlemmene betalte kontingent til lokallaget. Utvalget trekker Frilynt
Norge for tre tellende medlemmer, men godkjenner de øvrige 40 tellende medlemmene.
En person i lokallaget Elvebakkenrevyen svarte at han ikke hadde betalt kontingent for 2018.
I samtale med utvalgets sekretariat sa vedkommende at kontingenten hadde blitt «betalt» ved
at deltakerne i revyen fikk medlemskap i bytte mot utlegg deltakerne hadde i revyen.
Påstanden ble støttet muntlig av to andre medlemmer i lokallaget. En slik praksis strider imot
prinsippet om at man skal betale sin kontingent for å bekrefte sitt medlemskap, og utvalget
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underkjenner dermed medlemmene i lokallaget. Frilynt Norge trekkes dermed for 138
tellende medlemmer i beregningsgrunnlaget.
Det er et stort utvalg av respondentene som svarer at de ikke vet at lokallaget deres er med i
Frilynt Norge. Dette skyldes antakelig at Frilynts medlemmer er deltakere i lokale
teatergrupper og skolerevyer og mest opptatt av aktiviteten i disse, og at medlemskapet i
Frilynt Norge i mindre grad er viktig for lokallagene. Utvalget mener dette i utgangspunktet
ikke er problematisk, men kan være et demokratisk problem siden det kan bety at
medlemmene er mindre klar over sine muligheter til å delta i de demokratiske prosessene i
organisasjonen. Utvalgets sekretariat har diskutert temaet med Frilynt Norge, som er veldig
klar over problemstillingen. Utvalget ber likevel Frilynt Norge om å ta grep for å sikre at flest
mulig av medlemmene er klar over at de også er medlem av Frilynt Norge ved sine av sitt
lokallag.
Slik utvalget ser det er det litt bekymringsverdig at svarprosenten er så lav. Imidlertid er det
sannsynlighetsovervekt for at beregningsgrunnlaget er korrekt. Utvalgets inntrykk av
organisasjonen over flere år og mange kontroller er at avviket med Elvebakkenrevyen er et
enkelttilfelle. Utvalget har ingen indikasjon på at øvrige lokallag har samme praksis. 91,4 %
av respondentene svarte at de var medlem av sitt lokallag og hadde betalt kontingent i 2018.
Til sammen trekker utvalget Frilynt Norge for 142 tellende medlemmene i
beregningsgrunnlaget. Frilynt Norge tas ut i ny utvidet kontroll av tellende medlemmer for
grunnlagsåret 2022.

5.9.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Frilynt Norge mottar også årsrapportene fra lokallagene gjennom Styreweb.
Utvalgets sekretariat kontrollerte årsrapporter for fem lokallag og avdekket ingen avvik.
Imidlertid fører underkjennelsen av medlemmene i Elvebakkenrevyen til at det lokallaget må
underkjennes da det ikke har minst fem tellende medlemmer. Frilynt Norge trekkes derfor for
ett tellende lokallag.

5.9.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Under kontrollen opplyst organisasjonen om at det var et kurs de ikke hadde tatt med i
søknaden. Kurset hadde tre kursdager og fire tellende deltakere. Frilynt Norge får dermed
etter fast praksis oppjustert sitt beregningsgrunnlag med 12 deltakerdager.
Utvalget tok en stikkprøve av dokumentasjonen for et utvalg av kursene og avdekket
følgende avvik:
Kurs nr. 2

Vinter Camp MinusManus - improteater
- deltakerlisten viste at det var syv tellende deltakere på kurset, ikke seks som
organisasjonen hadde ført i søknaden. Kurset hadde tre kursdager, og
organisasjonen får dermed oppjustert sitt grunnlagstall med tre deltakerdager.

Vedtak:

Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager oppjusteres med tre fordi kurset
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hadde en flere tellende deltakere enn organisasjonen hadde ført opp i
søknaden.
Kurs nr. 24

SplæshCamp Musikal 2
- deltakerlisten viste at det var 22 tellende deltakere på kurset, ikke 21 som
organisasjonen hadde ført i søknaden. Kurset hadde seks kursdager, og
organisasjonen får dermed oppjustert sitt grunnlagstall med seks
deltakerdager.

Vedtak:

Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager oppjusteres med seks fordi kurset
hadde en flere tellende deltakere enn organisasjonen hadde ført opp i
søknaden.

Til sammen oppjusteres Frilynt Norges beregningsgrunnlag med 21 deltakerdager.

5.9.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret som satt 31.12.18 viste at organisasjonen oppfyller kravet til
bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16 tredje
ledd bokstavene a) og b).

5.9.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Frilynt Norges beregningsgrunnlag nedjusteres med 142 tellende medlemmer, tilsvarende
142 grunnpoeng, ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og oppjusteres med 21
deltakerdager på kurs, tilsvarende 21 grunnpoeng. Frilynt Norge hadde i 2018 et tillegg på
110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en nedjustering på 359,1 poeng.
Antallet poeng tilsvarte kr 15 233 i 2020. I tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget
kreve at Frilynt Norge 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.
Frilynt Norge tas ut til ny utvidet kontroll av tellende medlemmer i grunnlagsåret 2022 eller
2023.
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5.10 Hekta – trosopplæring for ungdom
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56971

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 2 721 600,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 28 301
Bonuspoeng: 31 131,10
Totalt poeng: 59 432,10
Ant. medl. totalt: 4 047
Fylker med tellende lokallag: 8
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 4 026
Tellende lokallag: 42
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 4 265

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 27 629
Bonuspoeng: 30 391,9
Totalt poeng: 58 020,9
Ant. medl. totalt: 4 094
Fylker med tellende lokallag: 8
Ant. sentrale kurs: 17

Tellende medl. under 26: 3 796
Tellende lokallag: 42
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 4 301

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.10.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

Årets kontroll av Hekta var en oppfølging av kontrollen i tilskuddsåret 2019.
Hekta har både lokal og sentral kontingentinnkreving. Til den sentrale kontingentinnkreving
får de inn betalinger via ocr og vipps, samt noen få kontantbetalinger. Lokallagene sender inn
medlemslister til sentralleddet.
Utvalgets sekretariat gjennomførte en kontroll av systemet for innhenting, oppbevaring og
kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen. I forbindelsen med denne kontrollen ble det
avdekket at organisasjonen hadde ført opp for få tellende medlemmer i søknaden. En oversikt
fra Hektas regnskapsfører viste at Hekta hadde 4 073 tellende medlemmer i grunnlagsåret
2018 mot 4 026 tellende medlemmer i søknaden. Beregningsgrunnlaget økes dermed med 47
tellende medlemmer og 47 medlemmer totalt.
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Utvalgets sekretariat kontrollerte et antall medlemmer og lokallag. Her ble det imidlertid
avdekket at enkelte kontingenter til Hekta var blitt betalt inn i strid med forskriften § 25. I
utgangspunktet skal kontingenter enten betales direkte til Hekta sentralt eller til lokallag i
Hekta. Det er satt krav til hva slags dokumentasjon som skal foreligge i de enkelte tilfellene.
Enkelte medlemmer i Hekta har imidlertid betalt sin kontingent til menigheter i Den norske
kirke, som har tatt imot kontingentene på vegne av Hekta. Menigheten lager en medlemsliste
på lik måte som lokallagene til Hekta og sender kontingenten samlet til Hektas konto.
Utvalget vil bemerke at slike kontingenter enten må betales til et eksisterende lokallag i
Hekta eller ved kontant betaling til en representant for Hekta, se forskriften § 35 tredje ledd.
Hekta gjorde en gjennomgang av de tellende medlemmene som hadde betalt til menigheter i
Den Norske Kirke i grunnlagsårene 2017, 2018 og 2019. For grunnlagsåret 2018 dreide det
seg om 277 tellende medlemmer, og Hekta trekkes dermed for disse tellende medlemmer i
beregningsgrunnlaget. I grunnlagsårene 2017 og 2019 var det henholdsvis 212 og 190
tellende medlemmer som trekkes i beregningsgrunnlaget for tilskuddsårene 2019 og 2021.
Til sammen trekkes Hekta for 230 tellende medlemmer i grunnlagsåret 2018.

5.10.2

Dokumentasjon av lokallag og utbredelse

Hektas lokallag sendte i grunnlagsåret 2018 inn årsrapporter på papir eller skannet som
pdf’er. Utvalget kontrollerte et lite utvalg årsrapporter og avdekket ingen avvik.

5.10.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

En oversikt fra organisasjonen viste at de hadde 16 kurs og ikke 17 som de hadde oppført i
søknaden.
Utvalget tok en stikkprøve av to av kursene og avdekket følgende avvik:
Kurs nr. 5

Lederkurs for ungdomsledere

Lillehammer 15.-17. juni 2018

-

deltakerlisten viste at det var 33 tellende deltakere på kurset, mot 28 i søknaden.
Kurset hadde 3 kursdager, og Hekta får dermed oppjustert sitt beregningsgrunnlag
med 15 deltakerdager.

Vedtak:

Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager økes med 15 på grunn av at
deltakerlisten viste at kurset hadde 5 flere tellende deltakere enn det som var
oppført i søknaden.

Kurs nr. 14

Actionhelg med trosopplæring

Øyer 26.-28. oktober 2018

-

deltakerlisten viste at det var 113 tellende deltakere på kurset, mot 106 i søknaden.
Kurset hadde 3 kursdager, og Hekta får dermed oppjustert sitt beregningsgrunnlag
med 21 deltakerdager.

Vedtak:

Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager økes med 21 på grunn av at
deltakerlisten viste at kurset hadde 7 flere tellende deltakere enn det som var
oppført i søknaden.
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Til sammen får Hekta oppjustert sitt beregningsgrunnlag med 36 deltakerdager.

5.10.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret som satt 31.12.18 viste at organisasjonen oppfyller kravet til
bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16 tredje
ledd bokstavene a) og b).

5.10.5

Vedrørende justering av tilskuddets størrelse

Hektas beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2018 nedjusteres med 230 tellende medlemmer,
tilsvarende 690 grunnpoeng, og oppjusteres med 36 deltakerdager på kurs, tilsvarende 18
grunnpoeng. Hekta hadde i tilskuddsåret 2020 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen
utgjør endringen derfor en nedgang på 1 411,2 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 59 863 i
2020.
For tilskuddsåret 2019 (grunnlagsåret 2017) trekkes Hekta for 212 tellende medlemmer,
tilsvarende 636 grunnpoeng. Hekta hadde i 2019 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til
sammen utgjør endringen derfor en nedgang på 1 335,6 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 49
845 i 2019.
For tilskuddsåret 2021 (grunnlagsåret 2019) trekkes Hekta for 190 tellende medlemmer,
tilsvarende 570 grunnpoeng. Hekta hadde i 2021 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til
sammen utgjør endringen derfor en nedgang på 1 197 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 50
394 i 2021.
Til sammen må Hekta tilbakebetale kr 160 102 og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil
utvalget kreve at Hekta 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.
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5.11 Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom (HLFU)
Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 2019/56845

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 375 266,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 3 761
Bonuspoeng: 376,1
Totalt poeng: 4 137,1
Ant. medl. totalt: 1 308
Fylker med tellende lokallag: 10
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 539
Tellende lokallag: 5
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 102

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 3 761
Bonuspoeng: 376,1
Totalt poeng: 4 137,1
Ant. medl. totalt: 1 308
Fylker med tellende lokallag: 10
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 539
Tellende lokallag: 5
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 102

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.11.1

Ja
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon av medlemstall

HLFU har kun sentral innkreving av kontingent. Det er Hørselshemmedes Landsforbund som
sender ut fakturaer og tar inn kontingenten for HLFU. De aller fleste innbetalingene kommer
via bank med eller uten kid, men det forekommer også at det kommer noen vipps-betalinger.
Utvalgets sekretariat trakk ut noen få medlemmer og kontrollerte opplysningene i
medlemsregisteret mot ocr-filer med innbetalinger. Det ble ikke avdekket noen avvik.

5.11.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

HLFUs lokallag sender årsrapport på papir eller skannet til sentralleddet. Utvalgets
sekretariat kontrollerte årsrapportene til tre av de fem lokallagene og avdekket ingen avvik.
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5.11.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte kursdokumentasjonen for to av de fire kursene og avdekket
ingen avvik.

5.11.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av styret som satt 31.12.18 viste at organisasjonen oppfyller kravet til
bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav a).
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5.12 Miljøagentene (MA)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56556

Registreringstidspunkt: 31.12.2018

Tilskuddets størrelse i 2020: 2 178 601,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 24 545
Bonuspoeng: 22 090,5
Totalt poeng: 46 635,5
Ant. medl. totalt: 7 572
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 5 713
Tellende lokallag: 41
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 259

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 24 545
Bonuspoeng: 22 090,5
Totalt poeng: 46 635,5
Ant. medl. totalt: 7 572
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 2

Tellende medl. under 26: 5 713
Tellende lokallag: 41
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 259

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.12.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

MA har kun sentral innkreving av kontingent, og kontingenten kommer hovedsakelig inn
gjennom faktura med kid-nummer og vipps. Medlemmene føres i medlemsregisteret i
Hypersys. Utvalgets sekretariat kontrollerte MAs system for innhenting, oppbevaring og
kvalitetssikring av kontingentene og trakk derfor ut et antall medlemmer til kontroll. Det ble
ikke avdekket noen avvik.

5.12.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

MAs lokallag sender skannede årsrapporter til sentralleddet. Utvalgets sekretariat kontrollerte
årsrapportene til fem lokallag og avdekket ingen avvik.
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5.12.4

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for de to oppførte kursene og avdekket
ingen avvik.

5.12.4

Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning

En gjennomgang av styremedlemmene per 31.12.18 viste at organisasjonen oppfyller kravet
til bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret.
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5.13 Noregs Ungdomslag (NU)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56973

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 1 489 663,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 27 636
Bonuspoeng: 2 763,6
Totalt poeng: 30 399,6
Ant. medl. totalt: 13 529
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 6

Tellende medl. under 26: 4 962
Tellende lokallag: 160
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 94

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 27 666
Bonuspoeng: 2 766,6
Totalt poeng: 30 432,6
Ant. medl. totalt: 13 529
Fylker med tellende lokallag: 17
Ant. sentrale kurs: 6

Tellende medl. under 26: 4 972
Tellende lokallag: 160
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 94

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.13.1

Ja
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon av medlemmer

Organisasjonen har både sentral og lokal kontingentinnkreving. De sentrale innbetalingene
gjelder kun en håndfull medlemmer som betaler inn via bank uten kid-nummer. De aller
fleste medlemmene betaler lokalt til sine lokallag, og medlemslistene sendes inn via
Hypersys.
I gjennomgangen av medlemslistene avdekket utvalgets sekretariat noen få avvik ved at
enkelte medlemmer som stod oppført i medlemslisten ikke fremgikk av det aggregerte tall for
antall tellende medlemmer i årsrapport, som er den spørringen organisasjonen bruker for å
finne tallet som settes i søknaden til Fordelingsutvalget. NU bør sjekke hvorfor avvik oppstår
med Unicornis som driver Hypersys.
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Utvalgets sekretariat ba om at det ble tatt ut en ny oversikt fra Hypersys over antall tellende
medlemmer, og dette uttrekket viste at NU hadde 4 972 tellende medlemmer i grunnlagsåret
2018 mot det oppgitte antallet på 4 962 tellende medlemmer. Etter fast praksis oppjusteres
derfor NUs beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2018 med 10 tellende medlemmer.
Utvalgets sekretariat kontrollerte deretter medlemslistene til fem av NUs lokallag, og
avdekket ingen avvik som gir grunn til å underkjenne tellende medlemmer.

5.13.2

Dokumentasjon av lokallag

Lokallagene sender inn årsrapporter elektronisk via Hypersys.
Utvalgets sekretariat avdekket at årsrapportene ikke lenger hadde et eget felt for styrets
funksjonsperiode, se forskriften § 10. I utgangspunktet kan dermed ingen av NUs lokallag
godkjennes. Imidlertid ligger det informasjon i påfølgende års rapporter som viser at
lokallagene tilfredsstiller kravet i forskriften § 9 om at lokallagene må velge nytt styre minst
hvert annet år, og utvalget godkjenner derfor lokallagenes årsrapporter. NU må imidlertid
gjøre endringer i årsrapportmalen fra og med grunnlagsåret 2021, og kan ikke regne med å få
årsrapportene godkjent ved fremtidige kontroller dersom feltet om styrets funksjonsperiode
ikke er med i årsrapportene.
Utvalgets sekretariat kontrollerte årsrapportene fra fem lokallag som var oppgitt som tellende
og avdekket ingen avvik utover det manglende feltet for styrets funksjonsperiode. Samtlige
av de fem lokallagene hadde årsrapporter for påfølgende år som viste at styrene ble valgt på
nytt etter en periode på ca. ett år.

5.13.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for to av de oppgitte kursene og avdekket
ingen avvik.

5.13.4

Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning

En gjennomgang av styremedlemmene som satt per 31.12.18 viste at organisasjonen
oppfyller kravet til bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret.

5.13.5

Vedrørende justering av tilskuddets størrelse

Noregs Ungdomslags beregningsgrunnlag oppjusteres med ti tellende medlemmer,
tilsvarende 30 grunnpoeng. NU fikk i 2020 et tillegg på 10 % bonuspoeng. Til sammen utgjør
endringen derfor en oppjustering på 33 poeng. Organisasjonen har dermed fått kr 1 400 i for
lite utbetalt tilskudd for tilskuddsåret 2020. Beløpet vil bli utbetalt i tilskuddsåret 2022.
Det ble imidlertid avdekket noen avvik i årets kontroll, og utvalget vil vurdere sine
sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige
kontroller.
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5.14 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU)
Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 19/56598

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 481 836,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 3 166
Bonuspoeng: 3 482,6
Totalt poeng: 6 648,6
Ant. medl. totalt: 483
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 294
Tellende lokallag: 4
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 187

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 3 166
Bonuspoeng: 3 482,6
Totalt poeng: 6 648,6
Ant. medl. totalt: 483
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 4

Tellende medl. under 26: 294
Tellende lokallag: 4
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 187

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.14.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemstall

NBFU har kun sentral innkreving av medlemskontingent, og innbetalingene skjer til Norges
Blindeforbund med fakturaer med og uten KID-nummer. Utvalgets sekretariat kontrollerte
systemet for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av dokumentasjon av
kontingentinnbetalinger og avdekket ingen avvik.

5.14.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

NBFUs lokallag sender årsmeldingene på papir til sentralleddet. Årsmeldingene var ikke
signert for hånd på kontrolltidspunktet, da det er vanskelig for blinde både å signere og lese et
en utskrevet årsmelding. Utvalgets sekretariat ble derfor enig med NBFUs daglige leder at
lokallagenes styreledere sender årsmeldingen som word-fil på e-post og i e-posten bekrefter
innholdet i årsrapporten. Dette bør gjøres som fast rutine fremover. NBFU hentet deretter inn
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bekreftelser fra lokallagslederne på de fire årsrapportene og lokallagene kan således
godkjennes.

5.14.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for to av de fire kursene som var oppgitt i
søknaden og avdekket ingen avvik.

5.14.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen for styremedlemmene som satt per 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).
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5.15 Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56748

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 2 276 303,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 48 938
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 48 938
Ant. medl. totalt: 110 800
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 16 542
Tellende lokallag: 268
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 48 938
Bonuspoeng:
0
Totalt poeng: 48 938
Ant. medl. totalt: 110 800
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 16 542
Tellende lokallag: 268
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.15.1

Nei
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon av medlemstall

NJFF hadde i 2018 hovedsakelig sentral innkreving av kontingent, men noen få lokallag med
lokal innkreving. Den sentrale innkrevingen skjer via faktura med kid-nummer, kredittkort og
vipps.
Utvalgets sekretariat gjennomførte en kontroll av organisasjonens system for innhenting,
oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen, og trakk ut et lite antall
medlemmer til en stikkprøvekontroll. Det ble ikke avdekket noen avvik.

5.15.2

Dokumentasjon av lokallag og utbredelse

Lokallagene sender inn årsrapporter skannet og på papir til sentralleddet. Utvalgets
sekretariat gjennomførte en stikkprøve av fem lokallag og avdekket ingen avvik.
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5.16 Norges KFUK-KFUM Speidere (KM-S)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56699

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 4 645 116,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 50 442,5
Bonuspoeng: 55 486,75
Totalt poeng: 105 929,25
Ant. medl. totalt: 10 219
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 10

Tellende medl. under 26: 8 123
Tellende lokallag: 207
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 13 714

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 40 707
Bonuspoeng: 44 777,7
Totalt poeng: 85 484,7
Ant. medl. totalt: 10 219
Fylker med tellende lokallag: 19
Ant. sentrale kurs: 10

Tellende medl. under 26: 8 123
Tellende lokallag: 206
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 792

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.16.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

KM-S har sentral kontingentinnkreving og betalingene kom i 2018 inn med faktura med kidnummer. Fakturaene sendes ut og kreves inn via Hypersys. Utvalget tok en liten stikkprøve
av systemet for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av dokumentasjonen og avdekket
ingen avvik.

5.16.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene fra lokallagene sendes inn via Hypersys. Utvalgets sekretariat avdekket at det
er noen mangler i Hypersys årsrapportmal, blant annet vedrørende styrets funksjonsperiode,
og vil ta dette opp med Unicornis som eier Hypersys. Sekretariatet tok en stikkprøve av seks
lokallag og avdekket følgende avvik:
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Arendal lokallag

- ifølge årsrapporten var det ikke aktivitet i lokallaget i
grunnlagsåret, og lokallaget kan dermed ikke godkjennes,
se forskriften § 9.

Norges KFUK-KFUM Speidere trekkes for ett tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

5.16.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalget kontrollerte tre av kursene og avdekket følgende avvik:
Kurs nr. 10
-

-

«Landsleir Futura»

30.6 – 7.7

Kurset ble arrangert under KM-S landsleir.
I søknaden hadde KM-S ført opp 1 846 tellende deltakere. En gjennomgang av
deltakerlistene for kurset avdekket at det kun var 1 756 tellende deltakere på
kurset.
1 756 tellende deltakere er langt over kravet i § 11 om at ett kurs skal ha
maksimum 200 deltakere. KM-S har derfor delt opp deltakerne i ni forskjellige
grupper med færre enn 200 deltakere, og hvor hver gruppe har deltakere med
bostedsadresse i minst tre forskjellige fylker.
I forskriften § 11 heter det blant annet at:
«Det pedagogiske innholdet på kurset må ha en varighet på minst 8
klokketimer. Innenfor hver klokketime som rapporteres kan det være
maksimum 15 minutters pause. Det skal være program med pedagogisk
innhold i minst 4 klokketimer, inkludert pauser, i gjennomsnitt pr. kursdag.
Kurs skal gå over minimum 2 kursdager og det gis uttelling for maksimum 7
kursdager. Kursdeltakerne må være til stede minst 75 % av kurstiden for å
kunne medregnes.
På hvert kurs må det være minst 5 deltakere, og ikke mer enn 200 deltakere.
Det gis kun uttelling for deltakere som i grunnlagsåret var tellende
medlemmer av organisasjonen. Dersom organisasjonen deler opp kurs med
flere enn 200 deltakere i mindre grupper, må hver gruppe tilfredsstille alle
kravene i denne paragrafen. Deltakerne må ha bostedsadresse i minst 3 fylker.
På hvert kurs skal det være minst en kursleder, som ikke regnes som
kursdeltaker.»
I forskriften § 27 heter det blant annet at:
«For dokumentasjon av deltakerdager på sentrale kurs kreves:
c)
deltakerlister med navn, adresse, fødselsår, lokallagstilknytning og
eventuelt organisasjonstilknytning på alle deltakerne. Deltakerlistene for hvert
kurs skal dateres og signeres av kursleder. Av deltakerlistene skal det fremgå
at deltakerne har vært til stede minst 75 % av tiden,»
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Dette innebærer at for at KM-S skulle fått uttelling for de alle gruppene måtte
hver gruppe fungere som et eget kurs. Slik Fordelingsutvalget forstår forskriften
innebærer det blant annet at deltakerne på hver gruppe må ha gjennomført kurset
sammen.
I gjennomgang av programmet for landsleiren og i samtaler med KM-S viser det
seg imidlertid at KM-S ikke har arrangert ni forskjellige kurs, men kun delt inn
deltakerne i tentative grupper slik at de på papiret har tilfredsstilt kravene i § 11. I
praksis har deltakerne derimot vært oppdelt i de enkelte lokallagene de kommer
fra og så i egne undergrupper igjen som patruljer, patruljeførere, rovere eller
speiderledere. Disse undergruppene har så deltatt på de enkelte kursdelene av
landsleiren. Noen ganger har det bare vært deltakerne i undergruppene, andre
ganger har de vært sammen med andre undergrupper eller hele lokallag fra andre
deler av landet. Noen ganger har også alle deltakerne på landsleiren vært samlet
sammen.
KM-S har deltakerlister for hver undergruppe, signert av nærmeste leder, for å
sikre at hver deltaker som ble ført opp i de ni gruppene var til stede minst 75 % av
tiden, i tråd med forskriften § 11. Deretter har deltakerlistene for hver av de ni
gruppene blitt kontrollerte opp imot listene fra undergruppene og signert av en
programansvarlig for landsleiren. Det betyr imidlertid at kravet i § 27 om at
deltakerlistene for hvert kurs skal være signert av én kursleder ikke er oppfylt
siden den som har signert de samlede deltakerlistene for de ni gruppene ikke har
vært kursleder for hvert kurs. Fordelingsutvalget anser at signeringen av
deltakerlistene for de enkelte undergruppene gir sikrere grunnlag for å anslå at
deltakerne har vært til stede 75 % av tiden, men dette er likevel ikke i tråd med
forskriftens krav.
På tross av at alle deltakerne har deltatt på aktiviteter med pedagogisk innhold i
tråd med forskriften, at det har vært deltakere fra flere enn tre fylker på landsleiren
og at de enkelte deltakerne har deltatt på minst 75 % av tiden med pedagogisk
innhold, mener Fordelingsutvalget altså at forskriftens krav ikke er oppfylt.
Deltakerne i de respektive ni gruppene har ikke vært på ett kurs sammen. KM-S
har i stedet delt opp deltakerne på landsleiren i tentative grupper for å omgå kravet
om at et kurs ikke skal ha mer enn 200 deltakere. De ni gruppene har altså ikke
vært reelle grupper, og de ni gruppene har ikke deltatt på ni forskjellige kurs.
KM-S kontaktet utvalgets sekretariat på e-post i mars 2017 og spurte om de kunne
rapportere kursdøgn fra landsleiren i 2018 dersom de laget en kursplan for leiren
med godkjent antall timer og dager og delte opp deltagerne i grupper på maks 200
personer fra minst 3 fylker hvor hver gruppe hadde en egen kursleder og eget
kursopplegg/kursprogram. Utvalgets sekretariat svarte at det kunne de så lenge
hvert kurs da tilfredsstilte kravene i §§ 11 og 27.
Fordelingsutvalget vil presisere at det går klart frem at de 1 756 deltakerne har
vært med på kurs med innhold som langt overstiger kravet til minimum 8 timer
med pedagogisk innhold. Det er heller ikke tvil om at det har vært deltakere på
landsleiren med bostedsadresse i minimum 3 fylker.

55

Kravene i § 11 femte ledd er ikke oppfylt da kurset har hatt mer enn 200
deltakere, og kurset kan dermed ikke godkjennes. KM-S oppførte at de hadde hatt
12 922 deltakerdager, og organisasjonen blir dermed trukket for disse i
beregningsgrunnlaget.
Vedtak:

Kurset godkjennes ikke fordi det hadde flere enn 200 deltakere, se forskriften
§ 11 femte ledd. KM-S trekkes for 12 922 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.

5.16.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfyller kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).

5.16.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

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 9 685,5 grunnpoeng. KM-S fikk 110 % bonuspoeng i 2020. Til sammen
utgjør endringen derfor en reduksjon på 20 444,54 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 860 716
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.
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5.17 Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKSS)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56842

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 2 619 569,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 27 156
Bonuspoeng: 29 871,6
Totalt poeng: 57 027,6
Ant. medl. totalt: 3 720
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 14

Tellende medl. under 26: 3 186
Tellende lokallag: 115
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 1 928

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 26 925
Bonuspoeng: 29 617,5
Totalt poeng: 56 542,5
Ant. medl. totalt: 3 720
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 14

Tellende medl. under 26: 3 109
Tellende lokallag: 115
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 1 928

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.17.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

NKSS har sentral kontingentinnkreving og får inn kontingentinnbetalingene via selskapet
Xlegder. Det betyr at bilagsdokumentasjon ligger hos det eksterne selskapet, og ikke hos
NKSS. I 2018 fikk NKSS inn kontingenter via faktura med og uten kid-nummer, vipps og
kredittkort. Utvalget tok ut et lite utvalg medlemmer for å kontrollere systemet for
innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av dokumentasjonen og avdekket ingen avvik.
Derimot fremkom det at NKSS har misforstått telling av dobbeltmedlemskap ved lokal
kontingentinnkreving og trodd at det også gjaldt ved to typer medlemskap ved sentral
innkreving. Organisasjonen mener at de har tatt denne praksisen opp med utvalgets
sekretariat og fått det godkjent frem til og med grunnlagsåret 2018, men har endret praksis
etter det. Utvalgets sekretariat mener at det da må ha skjedd en stor misforståelse siden
praksisen har vært lik siden 1998. NKSS gjennomgikk antallet tellende medlemmer på nytt
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uten dobbeltmedlemskap og kom frem til at antallet tellende medlemmer i grunnlagsåret
2018 var 3 109. NKSS trekkes derfor for 77 tellende medlemmer i beregningsgrunnlaget.

5.17.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene fra lokallagene kommer inn på papir eller skannes og sendes på e-post.
Utvalgets sekretariat kontrollerte årsrapportene fra åtte lokallag og avdekket følgende avvik:
Ås studentlag

-

Øya vgs

-

5.17.3

årsrapporten var ikke signert av styreleder eller to av styrets
medlemmer, se forskriften § 10. Signert årsrapport ble
imidlertid fremskaffet i etterkant av kontrollen og lokallaget
kan dermed godkjennes.
det fantes ingen årsrapport for lokallaget på kontrolltidspunktet,
se forskriften §§ 9 og 26. Godkjent årsrapport ble imidlertid
fremskaffet i ettertid og lokallaget kan dermed godkjennes.

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte tre av de oppgitte kursene og avdekket følgende avvik:
Kurs nr. 11

”Kick-off og lagsweek-end i Nord”

31.7 – 1.08

- deltakerlisten for kurset var ikke underskrevet av kursleder, se forskriften
§ 27 bokstav c). Signert deltakerliste ble imidlertid fremskaffet i etterkant og
kurset kan derfor godkjennes.
Vedtak:

Kurset godkjennes.

5.17.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfyller kravene til ungdomsrepresentasjon og kjønnsbalanse i styret, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).

5.17.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Norges Kristelige Student og skoleungdomslag (NKSS) sitt beregningsgrunnlag for
tilskuddsåret 2020 reduseres med 77 tellende medlemmer, tilsvarende 231 grunnpoeng.
NKSS fikk 110 % bonuspoeng i 2020. Til sammen utgjør endringen derfor en reduksjon på
485,1 poeng. 485,1 poeng tilsvarte kr 20 578 i tilskuddsåret 2020, og det for mye utbetalte
tilskuddet vil bli krevd tilbakebetalt i forbindelse med den nasjonale grunnstøtten i
tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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5.18 Norges Unge Katolikker (NUK)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56904

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 1 761 845,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 18 407
Bonuspoeng: 18 407
Totalt poeng: 36 814
Ant. medl. totalt: 1 990
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 1 895
Tellende lokallag: 47
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 1 294

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Nei
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 17 145
Bonuspoeng: 17 145
Totalt poeng: 34 290
Ant. medl. totalt: 1 990
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 12

Tellende medl. under 26: 1 883
Tellende lokallag: 24
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 1 268

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.18.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

NUK har både sentral og lokal innkreving av kontingent. I 2018 brukte organisasjonen
Hypersys som medlemssystem, men har så gått over til Cornerstone. NUKs medlemmer
betaler kontingenten både via faktura med kid-nummer, sms og kredittkort. De lokale
medlemslistene ble lastet opp i Hypersys.
En oversikt fra organisasjonen over de tellende medlemmene viste imidlertid at NUK bare
hadde 1 883 tellende medlemmer mot 1 895 i søknaden. Dette skyldtes ifølge ny daglig leder
at de hadde funnet noen duplikatmedlemskap. NUK blir trukket for 12 tellende medlemmer.
Utvalgets sekretariat foretok en stikkprøvekontroll av et utvalg medlemmer og avdekket
ingen avvik.
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5.18.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Innledningsvis fortalte NUK at de kun hadde årsrapporter for 22 tellende lokallag mens de
hadde oppført 47 tellende lokallag i søknaden. NUK trekkes dermed for 25 tellende lokallag.
NUK mottar årsrapportene på papir. Utvalgets sekretariat kontrollerte årsrapportene for fire
lokallag og avdekket avvik i tre av dem. NUK må således gjennomgå alle årsrapportene på
nytt og fikk sine lokallag til å sende inn oppdaterte årsrapporter der det var mangler.
Utvalgets sekretariat kontrollerte deretter dokumentasjonen til syv av lokallagene og
avdekket følgende avvik:
St. Birgitta Katekeselag

-

årsrapporten manglet informasjon om styrets
funksjonsperiode og minst en medlemsrettet aktivitet,
og kan dermed ikke godkjennes, se forskriften § 10.
NUK trekkes for ett tellende lokallag i
beregningsgrunnlaget.

Til sammen trekkes NUK for 26 tellende lokallag.

5.18.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalget kontrollerte tre av de oppgitte kursene, og avdekket avvik i to av dem. NUK ble
derfor bedt om å gjennom dokumentasjonen for alle kursene på nytt.
Utvalgets sekretariat foretok en ny stikkprøvekontroll av dokumentasjon av et utvalg kurs og
avdekket følgende avvik:
Kurs nr. 11

«18+ helgStavanger»

Ræge

9. - 11. november 2018

-

Det forelå ingen dokumentasjon for kurset og kurset kan dermed ikke godkjennes,
se forskriften §§ 11 og 27. Kurset hadde 13 tellende deltaker og to kursdager, og
NUK trekkes derfor for 26 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

Vedtak:

Kurset godkjennes ikke fordi det ikke forelå noen dokumentasjon for kurset,
se forskriften §§ 11 og 27. NUK trekkes derfor for 26 deltakerdager i
beregningsgrunnlaget.

5.18.3

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt per 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfyller kravet til ungdomsrepresentasjon i styret, se forskriften § 16 tredje
ledd bokstav b).

5.18.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

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 %
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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 tilskuddsårene 2021 og 2022
(grunnlagsårene 2019 og 2020).
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5.19 Norsk Cøliakiforening (NCF)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56524

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 771 594,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 12 252
Bonuspoeng: 1 225,2
Totalt poeng: 13 477,2
Ant. medl. totalt: 9 979
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 2 026
Tellende lokallag: 16
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 172

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 12 231
Bonuspoeng: 1 223,1
Totalt poeng: 13 454,1
Ant. medl. totalt: 9 979
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 2 019
Tellende lokallag: 16
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 172

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.19.1

Ja
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon av medlemmer

NCF har sentral innkreving av kontingent, og mottar kontingentinnbetalinger via faktura med
og uten kid-nummer og vipps. Utvalgets sekretariat kontrollerte organisasjonens system for
innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen, og fant at
organisasjonen ikke hadde tatt vare på selve ocr-filene fra 2018. Det fantes imidlertid annen
dokumentasjon som sannsynliggjorde at de tellende medlemmene hadde betalt sin kontingent
til NCF. Utvalgets sekretariat ba NCF om å sørge for å ta vare på ocr-filene for fremtidige år.
Sekretariatet tok en stikkprøvekontroll av et lite utvalg medlemmer og avdekket ingen avvik.
I kontrollen opplyste organisasjonen om at antallet tellende medlemmer som var oppgitt i
søknaden var høyere enn det skulle være. De hadde i ettertid funnet at det var ni tellende
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medlemmer som ikke hadde betalt kontingent. NCF trekkes derfor for ni tellende medlemmer
i beregningsgrunnlaget.

5.19.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

NCF mottar årsrapportene på papir. Det ble tatt en stikkprøve av fem lokallag i ulike fylker.
Sekretariatet avdekket at organisasjonens årsrapportmaler manglet et felt for medlemsrettet
aktivitet, se forskriften § 10, men alle årsrapportene lå sammen med lokallagenes
årsmeldinger hvor det kom klart frem at lokallagene hadde aktivitet i grunnlagsåret. Alle de
fem lokallagene kan dermed godkjennes.

5.19.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for kurset som ble oppgitt i søknaden og
avdekket ingen avvik.

5.19.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstav a).

5.19.5

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Norsk Cøliakiforening (NCF) sitt beregningsgrunnlag nedjusteres med syv tellende
medlemmer, tilsvarende 21 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 10 % bonuspoeng i 2020, og
endringen utgjør dermed en nedjustering av 23,1 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 980 i
2020, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at NCF 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.
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5.20 Norsk Luthersk Misjonssamband Ung (NLM Ung)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56916

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 3 731 879,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 43 811
Bonuspoeng: 39 429,9
Totalt poeng: 83 420,9
Ant. medl. totalt: 12 371
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 9 167
Tellende lokallag: 350
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 43 811
Bonuspoeng: 39 429,9
Totalt poeng: 83 420,9
Ant. medl. totalt: 12 371
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 9 167
Tellende lokallag: 350
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.20.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

NLM Ung har hovedsakelig lokal kontingentinnkreving, men også noe sentrale innbetalinger.
De sentrale innbetalingene kom i 2018 inn enten via et eksternt arrangementssystem som
heter CheckInn eller via faktura med kid-nummer. Lokallagene sendte i 2018 inn
medlemslister via et egetutviklet elektronisk system. NLM UNG har senere gått over til å
benytte Cornerstone.
Utvalgets sekretariat kontrollerte organisasjonens system for innhenting, oppbevaring og
kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen og avdekket ingen avvik.
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5.20.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Utvalget tok en stikkprøve av årsrapportene og medlemslistene til fem av lokallagene og
avdekket ingen avvik.

5.20.3

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstav a).
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5.21 Norsk Målungdom
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56837

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 1 008 829,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 9 080
Bonuspoeng: 9 988
Totalt poeng: 19 068
Ant. medl. totalt: 1 574
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 1 180
Tellende lokallag: 30
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 210

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 9 080
Bonuspoeng: 9 988
Totalt poeng: 19 068
Ant. medl. totalt: 1 574
Fylker med tellende lokallag: 14
Ant. sentrale kurs: 3

Tellende medl. under 26: 1 180
Tellende lokallag: 30
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 210

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.21.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

Norsk Målungdom har kun sentral kontingentinnkreving. Innbetalingene gjøres via faktura
med og uten kid-nummer, sms og vipps. Utvalgets sekretariat kontrollerte Målungdommens
system for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av kontingentinnbetalingene og tok ut
et lite antall medlemmer til kontroll. Det ble ikke avdekket noen avvik.

5.21.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene fra lokallagene sendes inn skannet eller på papir. Utvalgets sekretariat valgte
ut fem lokallag til kontroll og avdekket ingen avvik.
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5.21.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen til to av de tre kursene og avdekket ingen
avvik.

5.21.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).
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5.22 Norsk Revmatikerforbund (NRF)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 20/50234

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 536 316,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 4 175
Bonuspoeng: 3 757,5
Totalt poeng: 7 932,5
Ant. medl. totalt: 1 425
Fylker med tellende lokallag: 10
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 735
Tellende lokallag: 10
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 4 175
Bonuspoeng: 3 340
Totalt poeng: 7 515
Ant. medl. totalt: 1 425
Fylker med tellende lokallag: 10
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 735
Tellende lokallag: 10
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.22.1

Nei
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

NRF har kun sentral kontingentinnkreving og innbetalingene kommer inn som faktura med
kid-nummer. Utvalgets sekretariat tok en stikkprøve av et utvalg medlemmer for å kontrollere
systemet for innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjonen og
avdekket ingen avvik.

5.22.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene fra lokallagene kommer inn skannet eller på papir. Utvalgets sekretariat
kontrollerte alle årsrapportene og avdekket ingen avvik.
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5.22.3

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

Under kontrollen opplyste organisasjonen om at de hadde et ekstra kvinnelig styremedlem
som ikke var tatt med i søknaden. Det gjør at de hadde over 60 % kvinner i styret og at de
dermed ikke oppfylte kravet til kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstav
a).

5.22.4

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Norsk Revmatikerforbund (NRF) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres
med bonuspoengene for kjønnsbalanse. Bonuspoengene for kjønnsbalanse utgjorde 10 % av
grunnpoengene, tilsvarende 417,5 poeng. I 2020 tilsvarte 417,5 poeng kr 17 710, og i tråd
med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at NRF 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.
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5.23 Norske Baptisters barne- og ungdomsorganisasjon (Ung Baptist)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56628

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 2 733 006,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 28 429
Bonuspoeng: 31 271,9
Totalt poeng: 59 700,9
Ant. medl. totalt: 4 160
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 6

Tellende medl. under 26: 3 641
Tellende lokallag: 176
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 678

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 28 429
Bonuspoeng: 31 271,9
Totalt poeng: 59 700,9
Ant. medl. totalt: 4 160
Fylker med tellende lokallag: 16
Ant. sentrale kurs: 6

Tellende medl. under 26: 3 641
Tellende lokallag: 176
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 678

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.23.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

Ung Baptist har kun lokal kontingentinnkreving og medlemslistene fra lokallagene sendes inn
elektronisk sammen med årsrapportene. Utvalgets sekretariat kontrollerte medlemslistene for
fem lokallag i ulike fylker og avdekket ingen avvik.

5.23.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene fra lokallagene sendes inn elektronisk. Utvalgets sekretariat kontrollerte
årsrapportene for fem av lokallagene og avdekket ingen avvik.
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5.23.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for tre av kursene og avdekket følgende
avvik:
Kurs nr. 2
«Gi Jesus videre»
- deltakerlisten var ikke signert på kontrolltidspunktet, se § 27 bokstav c). Signert
deltakerliste ble imidlertid sendt inn i ettertid, og kurset kan dermed godkjennes.
Vedtak:

Kurset godkjennes.

5.23.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).
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5.24 Norske Samers Riksforbund (NSR)
Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 2019/56749

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 500
Bonuspoeng: 150
Totalt poeng: 1 650
Ant. medl. totalt: 1 049
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 170
Tellende lokallag: 7
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Nei
Nei

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 1 500
Bonuspoeng: 150
Totalt poeng: 1 650
Ant. medl. totalt: 1 049
Fylker med tellende lokallag: 13
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 170
Tellende lokallag: 7
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.24.1

Ja
Nei
Nei
Nei

Dokumentasjon av medlemmer

NSR har i hovedsak sentral kontingentinnkreving, men noen få lokale innbetalinger. NSR
benytter både faktura med kid-nummer, vipps og sms. Utvalgets sekretariat kontrollerte
kontingentinnbetalingene til et lite utvalg medlemmer og avdekket ingen avvik.

5.24.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene fra lokallagene sendes inn på papir. Utvalget kontrollerte årsrapportene til fem
lokallag og avdekket ingen avvik.

5.24.3

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstav a).
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5.25 Skjærgårds LIVE
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56542

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 1 667 703,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 16 474
Bonuspoeng: 18 121,4
Totalt poeng: 34 595,4
Ant. medl. totalt: 4 199
Fylker med tellende lokallag: 11
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 3 692
Tellende lokallag: 28
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 16 474
Bonuspoeng: 18 121,4
Totalt poeng: 34 595,4
Ant. medl. totalt: 4 199
Fylker med tellende lokallag: 11
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 3 692
Tellende lokallag: 28
Ant. delt.dager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.25.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

Skjærgårds LIVE har både sentral og lokal innkreving av kontingent, og får inn betalinger
både gjennom fakturaer med kid-nummer og verveblanketter. Innbetalingene og de lokale
medlemslistene kommer både inn gjennom og registreres i Hypersys.
Utvalgets sekretariat tok en stikkprøve av et lite utvalg medlemmer og avdekket ingen avvik.

5.25.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Skjærgårds LIVE mottar årsrapporter fra lokallagene via Hypersys. Utvalget tok en
stikkprøve av fem av lokallagene som var oppgitt som tellende i søknaden og avdekket ingen
avvik.
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5.25.3

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravene til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).
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5.26 Ung i kor (UiK)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56812

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 3 573 697,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 41 849
Bonuspoeng: 37 664,1
Totalt poeng: 79 513,1
Ant. medl. totalt: 10 375
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 11

Tellende medl. under 26: 7 844
Tellende lokallag: 238
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 817

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Nei
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 41 589
Bonuspoeng: 37 430,1
Totalt poeng: 79 019,1
Ant. medl. totalt: 10 375
Fylker med tellende lokallag: 15
Ant. sentrale kurs: 9

Tellende medl. under 26: 7 844
Tellende lokallag: 238
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 752

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.26.1

Ja
Nei
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

UiK har hovedsakelig lokal innkreving av kontingent, og medlemslistene sendes inn
elektronisk sammen med årsrapportene i et egetutviklet system for UiK, BandOrg og De
Unges Orkesterforbund.
Utvalgets sekretariat kontrollerte antallet medlemmer og tok en liten stikkprøve av
medlemslistene. Det ble ikke avdekket avvik.

5.26.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene sendes inn elektronisk i det digitale systemet. Utvalgets sekretariat tok en
stikkprøve av et lite antall lokallag og avdekket ingen avvik.
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5.26.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

UiK oppførte 9 sentrale kurs med 658 deltakerdager i søknaden. I en e-post sendt til utvalgets
sekretariat 12. mai 2020 økte UiK tallet til 11 kurs med 817 deltakerdager. I en oversikt sendt
inn i forkant av kontrollen hadde organisasjonen imidlertid bare ført opp 10 sentrale kurs med
782 deltakerdager. UiK trekkes dermed for 35 deltakerdager på sentrale kurs.
Utvalgets sekretariat gjennomgikk dokumentasjonen for tre av de 10 kursene og avdekket
følgende avvik:
Kurs nr. 1

«Sommersanguka Nord»

25. – 29. juni

- deltakerlisten fra kurset viste at deltakerne kun hadde bostedsadresse i to
fylker. Dette er i strid med kravet i forskriften § 11 femte ledd om at
deltakerne må ha bostedsadresse i minst 3 fylker. På kurset var det 6 tellende
deltaker og kurset hadde 5 kursdager. UiK trekkes dermed for 30
deltakerdager.
Vedtak:

Kurset godkjennes ikke da deltakerne ikke hadde bostedsadresse i minst tre
fylker, se forskriften § 11 andre og femte ledd. UiK trekkes for 30
deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

Til sammen trekkes UiK for 65 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

5.26.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje ledd
bokstav a).

5.26.5

Vedrørende justering av tilskuddets størrelse

Ung i kor (UiK) sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres med 65
deltakerdager på kurs, tilsvarende 260 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 90 % bonuspoeng i
2020, og endringen utgjør dermed en nedjustering av 494 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr
20 955 i 2020, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at UiK
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.
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5.27 Ung Kirkesang (UKS)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56819

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 4 453 618,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 47 738
Bonuspoeng: 52 511,8
Totalt poeng: 100 249,8
Ant. medl. totalt: 8 143
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 22

Tellende medl. under 26: 7 078
Tellende lokallag: 320
Ant. deltakerd. på sentrale kurs: 3 012

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 47 738
Bonuspoeng: 52 511,8
Totalt poeng: 100 249,8
Ant. medl. totalt: 8 143
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 22

Tellende medl. under 26: 7 078
Tellende lokallag: 320
Ant. deltakerd. på sentrale kurs: 3 012

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.27.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

Ung Kirkesang har kun lokal kontingentinnkreving, og medlemslistene sendes inn elektronisk
sammen med årsrapportene for lokallagene gjennom Hypersys.
Utvalgets sekretariat tok en stikkprøve av fem lokallag og avdekket ingen avvik.

5.27.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene sendes elektronisk via Hypersys. Utvalgets sekretariat tok en stikkprøve av
fem lokallag og avdekket ingen avvik.
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5.27.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat tok en stikkprøve av tre kurs og avdekket ingen avvik.

5.27.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).
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5.28 Ungdommens Sjakkforbund (USF)
Tilskudd etter: § 13

Saksnummer: 19/56953

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 2 338 073,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 23 997
Bonuspoeng: 26 396,7
Totalt poeng: 50 393,7
Ant. medl. totalt: 4 267
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 6

Tellende medl. under 26: 3 825
Tellende lokallag: 94
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 478

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 23 700
Bonuspoeng: 26 070
Totalt poeng: 49 770
Ant. medl. totalt: 4 267
Fylker med tellende lokallag: 18
Ant. sentrale kurs: 6

Tellende medl. under 26: 3 862
Tellende lokallag: 78
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 555

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.28.1

Ja
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

USF har både lokal og sentral kontingentinnkreving. De aller fleste medlemmene betaler
kontingenten til sine lokallag, og lokallagene sender medlemslistene inn elektronisk sammen
med årsrapportene for lokallagene gjennom Hypersys. Et lite antall medlemmer betalt i 2018
kontingenten sin kontant til representanter fra sentralleddet.
I forbindelse med en gjennomgang av medlemslistene som organisasjonen gjorde i forkant av
kontrollen viste det seg at USF hadde 37 flere tellende medlemmer enn det de hadde oppgitt i
søknaden. Etter fast praksis oppjusteres derfor organisasjonens beregningsgrunnlag med det
nevnte antallet tellende medlemmer.
Utvalgets sekretariat tok en stikkprøve av medlemslistene til fem lokallag og avdekket ingen
avvik.
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5.28.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene sendes elektronisk via Hypersys. I forbindelse med en gjennomgang av
årsrapportene som organisasjonen gjorde i forkant av kontrollen viste det seg at 15 av
årsrapportene enten manglet eller var så mangelfulle at de ikke kunne godkjennes. USFs
beregningsgrunnlag reduseres derfor med 15 tellende lokallag.
Utvalgets sekretariat tok en stikkprøve av årsrapportene til seks tellende lokallag og avdekket
følgende avvik:
Gjøvik SKU -

det fantes ingen dato for valg av styre i årsrapporten på
kontrolltidspunktet, og en sammenlikning med årsrapporten for 2017
viste at laget ikke hadde valgt styre på minst to år, se forskriften §§ 9
og 10. Lokallaget kan dermed ikke godkjennes og USF trekkes for ett
tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

Til sammen trekkes USF for 16 tellende lokallag i beregningsgrunnlaget.

5.28.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat tok en stikkprøve av dokumentasjonen for tre av kursene og avdekket
følgende avvik:
Kurs nr. 3
-

«USF-akademiet 3. samling (...)»

Kragerø

1.-3. juni 2018

det vedlagte programmet viste at kurset hadde nok timer med pedagogisk innhold
i gjennomsnitt til at USF kunne fått uttelling for 3 kursdager, mens de bare hadde
tatt med 2 kursdager i søknaden. Det var 10 tellende deltakere på kurset, og USFs
beregningsgrunnlag oppjusteres derfor etter fast praksis med 10 deltakerdager, se
§§ 9 og 16 andre ledd.

Vedtak:

Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager oppjusteres med 10 fordi kurset
hadde 3 kursdager mot 2 i søknaden, se §§ 9 og 16 andre ledd.

Kurs nr. 6

«Ungdomslandslagssamling»

-

Vedtak:

Bærum

23.-25. november 2018

det vedlagte programmet viste at kurset hadde nok timer med pedagogisk innhold
i gjennomsnitt til at USF kunne fått uttelling for 3 kursdager, mens de bare hadde
tatt med 2 kursdager i søknaden. Det var 67 tellende deltakere på kurset, og USFs
beregningsgrunnlag oppjusteres derfor etter fast praksis med 67 deltakerdager, se
§§ 9 og 16 andre ledd.
Kurset godkjennes, og antallet deltakerdager oppjusteres med 67 fordi kurset
hadde 3 kursdager mot 2 i søknaden, se §§ 9 og 16 andre ledd.

Til sammen oppjusteres USFs beregningsgrunnlag med 77 deltakerdager på kurs.
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5.28.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

En gjennomgang av dokumentasjonen over styremedlemmene som satt 31.12.18 viste at
organisasjonen oppfylte kravet til kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, se
forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b).

5.28.5

Vedrørende justering av tilskuddets størrelse

Ungdommens Sjakkforbund (USF) sitt beregningsgrunnlag oppjusteres med 37 tellende
medlemmer, tilsvarende 111 grunnpoeng, og 77 deltakerdager på kurs, tilsvarende 392
grunnpoeng, og nedjusteres med 16 tellende lokallag, tilsvarende 800 grunnpoeng.
Organisasjonen fikk 110 % bonuspoeng i 2020, og endringen utgjør dermed en nedjustering
av 623,7 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 26 457 i 2020, og i tråd med forskriften § 38
første ledd vil utvalget kreve at USF 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.
Utvalget vil også kontrollere antallet tellende lokallag for tilskuddsårene 2019 og 2021. I
forskriften § 24 første ledd heter det at:
«Sentralleddet skal oppbevare dokumentasjonen som beskrevet i § 25 – § 29 i fem år
regnet f.o.m. 1. januar i grunnlagsåret.»
I forskriften 37 fjerde ledd heter det i tillegg at:
«Dersom kontroll er igangsatt og særlige grunner tilsier det, kan organisasjonens plikt
til å oppbevare dokumentasjon forlenges ut over fristen på fem år og tre år etter § 24
og § 26, ved skriftlig pålegg fra Fordelingsutvalget.»
Fordelingsutvalget pålegger derfor Ungdommens Sjakkforbund å oppbevare dokumentasjon
etter forskriften § 26 for grunnlagsåret 2017 ut kalenderåret 2022.
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5.29 Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF)
Tilskudd etter: § 14

Saksnummer: 19/56903

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 367 336,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Grunnpoeng: 1 867
Bonuspoeng: 2 053,7
Totalt poeng: 3 920,7
Ant. medl. totalt: 276
Fylker med tellende lokallag: 6
Ant. sentrale kurs: 1

Tellende medl. under 26: 247
Tellende lokallag: 8
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 29

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

Ja
Ja
Ja
Ja

Resultat etter kontroll:
Grunnpoeng: 1 635
Bonuspoeng: 1 635
Totalt poeng: 3 270
Ant. medl. totalt: 276
Fylker med tellende lokallag: 6
Ant. sentrale kurs: 0

Tellende medl. under 26: 247
Tellende lokallag: 8
Ant. deltakerdager på sentrale kurs: 0

Bonuspoeng for kjønnsbalanse:
Bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret:
Bonuspoeng for andelen tellende medlemmer:
Bonuspoeng for selvstendighet:

5.29.1

Nei
Ja
Ja
Ja

Dokumentasjon av medlemmer

VBUF har kun lokal kontingentinnkreving og lokallagene sender inn medlemslistene på papir
til sentralleddet. Utvalgets sekretariat kontrollerte medlemslistene til fem av lokallagene opp
imot en liste sendt inn fra organisasjonen over antall tellende medlemmer per lokallag og
avdekket ingen avvik.

5.29.2

Dokumentasjon av lag og utbredelse

Årsrapportene sendes også på papir til sentralleddet. Utvalgets sekretariat kontrollerte
årsrapportene for de samme fem lokallagene som under 5.29.1 og avdekket ingen avvik.
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5.29.3

Dokumentasjon av sentrale kurs

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for det oppgitte kurset og avdekket
følgende avvik:
Kurs nr. 1
-

«Årsmøte-kurs»

Oslo

29.6-1.7 2018

på kontrolltidspunktet manglet det kursinvitasjon og program, og deltakerlisten
manglet adresser, fødselsår og opplysninger om deltakerne var tellende
medlemmer, se forskriften § 27. Programmet ble sendt inn i ettertid, men det
mangler fortsatt informasjon om deltakerne. Kurset kan dermed ikke godkjennes.
VBUF oppførte 29 deltakerdager i søknaden og organisasjonen trekkes dermed
for disse i beregningsgrunnlaget.

Vedtak:

Kurset godkjennes ikke og VBUF trekkes for 29 deltakerdager i beregningsgrunnlaget.

5.29.4

Dokumentasjon av sentrale styremedlemmer

I søknaden hadde organisasjonen ført opp at styret som satt 31. desember 2018 bestod av 5
faste styremedlemmer, herunder 2 menn og 3 kvinner og med 4 personer under 27 år. Det
manglet en oversikt over styremedlemmene som satt på tellingstidspunktet og en
årsmøteprotokoll som viste at de ble valgt, se forskriften § 28. Årsmøteprotokollen ble sendt
inn i ettertid og viste at styret bestod av åtte faste styremedlemmer med 5 kvinner og 3 menn,
og med 8 styremedlemmer under 27 år. Organisasjonen hadde dermed ikke minst 40 % av
hvert kjønn og mister bonuspoengene for kjønnsbalanse i styret, se forskriften § 16 tredje
ledd bokstav a).

5.29.5

Vedrørende justering av tilskuddets størrelse

Vietnamesisk barne- og ungdomsforening (VBUF) sitt beregningsgrunnlag reduseres med 29
deltakerdager, tilsvarende 232 grunnpoeng. Organisasjonen fikk 110 % bonuspoeng i 2020,
men mister bonuspoengene for kjønnsbalanse i styret, tilsvarende 10 % bonuspoeng. Til
sammen utgjør endringen en nedjustering av 650,7 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 27 603 i
2020, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at VBUF 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.
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6 Kontroll av internasjonalt driftstilskudd
6.1 4H Norge
Saksnummer: 2019/56975

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 24 395,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 4
Antall A-deltakere: 9
Poeng totalt: 9
Poeng A: 9

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 4
Poeng totalt: 9

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 9
Poeng A: 9

Utvalgets sekretariat kontrollerte en av aktivitetene som var oppgitt i søknaden og avdekket
ingen avvik.
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6.2 ACTA – barn og unge i Normisjon
Saksnummer: 19/56867

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 580 067,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 6
Antall A-deltakere: 46
Poeng totalt: 214
Poeng A: 46

Antall B-deltakere: 56
Poeng B: 168

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 6
Poeng totalt: 203

Antall B-deltakere: 56
Poeng B: 168

Antall A-deltakere: 35
Poeng A: 35

Utvalget kontrollerte to av aktivitetene som var oppgitt i søknaden og avdekket følgende
avvik:
Aktivitet 2
-

Vedtak:

6.2.1

«Alpha Konferanse»

London

7. - 8. mai 2018

ACTA opplyste om at det bare hadde vært en deltaker fra ACTA på
konferansen, mens de hadde oppgitt 12 i søknaden. De øvrige 11 hadde
deltatt på konferansen i 2019 og hadde blitt ført opp ved en feil i søknaden
for tilskuddsåret 2020 (grunnlagsåret 2018). ACTA blir dermed trukket for
11 A-deltakere i beregningsgrunnlaget.

Aktiviteten godkjennes, men ACTA trekkes for 11 A-deltakere i
beregningsgrunnlaget som ikke hadde deltatt på konferansen.

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

ACTA – barn og unge i Normisjons beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres
med 11 A-deltakere, tilsvarende 11 poeng totalt. 11 poeng tilsvarte kr 29 817, og i tråd med
forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at ACTA tilbakebetaler dette beløpet gjennom å
motregne tilskuddet for tilskuddsåret 2022. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i
forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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6.3 Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMS-U)
Saksnummer: 19/56943

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 121 977,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 3
Antall A-deltakere: 12
Poeng totalt: 45
Poeng A: 12

Antall B-deltakere: 11
Poeng B: 33

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 3
Poeng totalt: 45

Antall B-deltakere: 11
Poeng B: 33

Antall A-deltakere: 12
Poeng A: 12

Utvalgets sekretariat kontrollerte de oppførte aktivitetene og avdekket at det ikke fantes
dokumentasjon som viste at deltakerne hadde deltatt på aktivitetene på kontrolltidspunktet.
Det ble imidlertid sendt inn dokumentasjon i ettertid, og utvalget avdekket ingen avvik.
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6.4 Hekta – trosopplæring for ungdom
Saksnummer: 19/56976

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 35 238,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 13
Poeng totalt: 1
Poeng A: 13

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 0
Poeng totalt: 0

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

Utvalget kontrollerte den oppførte aktiviteten og avdekket at det manglet program for
aktiviteten, se forskriften § 29 første ledd bokstav a). Aktiviteten kan dermed ikke
godkjennes.
Vedtak:

Aktiviteten godkjennes ikke på grunn av manglende dokumentasjon av hva
slags aktivitet deltakerne hadde deltatt på, se forskriften § 29 første ledd
bokstav a).

6.4.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Hekta sitt beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres med 13 A-deltakere,
tilsvarende 13 poeng. Hekta fikk utbetalt kr 32 238 i tilskuddsåret 2020, og i tråd med
forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at Hekta tilbakebetaler hele det utbetalte
tilskuddet. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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6.5 Kristelig Folkepartis Ungdom (KRFU)
Saksnummer: 19/56677

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 24 395,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 6
Antall A-deltakere: 9
Poeng totalt: 9
Poeng A: 9

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 5
Poeng totalt: 9

Antall B-deltakere: 1
Poeng B: 3

Antall A-deltakere: 6
Poeng A: 6

Utvalget kontrollerte de oppførte aktivitetene og avdekket følgende avvik:
Aktivitet 1
-

Vedtak:

I søknaden hadde KRFU ført opp at de hadde hatt seks aktiviteter i
Europa, men i en oversikt tilsendt til utvalgets sekretariat i forbindelse
med kontrollen viste det seg at en av aktivitetene var blitt avholdt i
Norden. I henhold til forskriften § 22 andre ledd må aktiviteter som er
gjennomført i Norden ha deltakere fra minst ett annet land utenfor Norden.
Det hadde ikke denne aktiviteten, og den kan dermed ikke godkjennes. Det
var en deltaker fra KRFU på aktiviteten og organisasjonen blir dermed
trukket for en A-deltaker i beregningsgrunnlaget.

Aktiviteten godkjennes ikke fordi det ikke var deltakelse fra minst ett land utenfor
Norden, se forskriften § 22 andre ledd. KRFU trekkes for en A-deltaker i
beregningsgrunnlaget.

Aktivitet 6
-

Vedtak:

«Årsmøte i Kristendem. Union i Norden» Sverige 8. sept. 2018

«Besøksreise til (...), Junge Union» Tyskland

5.-7. okt. 2018

KRFU hadde ingen dokumentasjon på kontrolltidspunktet som viste at
deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, se forskriften § 29 første ledd
bokstav c). Det forelå en reiseregning for to personer som var sendt inn
over en måned før aktiviteten fant sted, med kvitteringer på bestilt flyreise.
Dette viser imidlertid verken at personene hadde reist eller at de hadde
deltatt på den aktiviteten som var tatt med i grunnlaget for søknaden.
Aktiviteten kan dermed ikke godkjennes. Det var ført opp to deltakere fra
KRFU på aktiviteten og organisasjonen blir dermed trukket for to Adeltakere i beregningsgrunnlaget.

Aktiviteten godkjennes ikke fordi det ikke forelå dokumentasjon som viste at
deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, se forskriften § 22 andre ledd. KRFU
trekkes for to A-deltaker i beregningsgrunnlaget.

Til sammen blir KRFUs beregningsgrunnlag nedjustert med 3 poeng.
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Under kontrollbesøket viste KRFU imidlertid til at de hadde hatt en aktivitet utenfor Europa i
grunnlagsåret 2018 som de ikke hadde tatt med i søknaden. Utvalgets sekretariat
gjennomgikk den dokumentasjonen som forelå for aktiviteten og den viste at aktiviteten
kunne godkjennes med en B-deltaker, se forskriften §§ 22 og 23. KRFU får dermed
oppjustert sitt beregningsgrunnlag med 3 poeng. Organisasjonen har dermed samme antall
poeng etter kontrollen som de hadde ved søknadstidspunktet.
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6.6 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)
Saksnummer: 19/56933

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 5 421,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 2
Poeng totalt: 2
Poeng A: 2

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 1
Poeng totalt: 2

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 2
Poeng A: 2

Utvalget kontrollerte den oppførte aktiviteten og avdekket ingen avvik.
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6.7 Miljøagentene (MA)
Saksnummer: 19/56557

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 29 817,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 11
Poeng totalt: 11
Poeng A: 11

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 1
Poeng totalt: 11

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 11
Poeng A: 11

Utvalgets sekretariat kontrollerte den oppførte aktiviteten og avdekket følgende avvik:
Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

"UN Climate Change Conf.”

Polen

10.–14. desember

Det fantes intet program for aktiviteten og ingen bekreftelse på at
deltakerne hadde deltatt på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften
§ 29 første ledd bokstav c). Organisasjonen sendte imidlertid inn
dokumentasjon i ettertid, blant annet flybilletter og en artikkel om
deltakelsen i organisasjonens årsrapport, som sannsynliggjorde at
deltakerne hadde deltatt og som viste innholdet på møtet. Aktiviteten kan
dermed godkjennes.
Aktiviteten godkjennes.
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6.8 Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO)
Saksnummer: 19/57030

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 5 421,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 2
Antall A-deltakere: 2
Poeng totalt: 2
Poeng A: 2

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 2
Poeng totalt: 2

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 2
Poeng A: 2

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for begge aktivitetene og avdekket ingen
avvik.
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6.9 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU)
Saksnummer: 19/56550

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 10 842,Beregningsgrunnlaget i søknaden
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 4
Poeng totalt: 4
Poeng A: 4

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 1
Poeng totalt: 4

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 4
Poeng A: 4

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for den oppførte aktiviteten og avdekket
ingen avvik.
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6.10 Norges Døveforbund (NDF)
Saksnummer: 19/56981

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 27 106,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 4
Antall A-deltakere: 4
Poeng totalt: 10
Poeng A: 4

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 4
Poeng totalt: 10

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Antall A-deltakere: 4
Poeng A: 4

Utvalget kontrollerte alle aktivitetene og avdekket ingen avvik.
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6.11 Norges KFUK-KFUM Speidere
Saksnummer: 19/56700

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 92 160,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 5
Antall A-deltakere: 28
Poeng totalt: 34
Poeng A: 28

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 5
Poeng totalt: 34

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Antall A-deltakere: 28
Poeng A: 28

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for to av aktivitetene og avdekket ingen
avvik.
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6.12 Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKS))
Saksnummer: 19/56876

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 35 238,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 7
Antall A-deltakere: 7
Poeng totalt: 13
Poeng A: 7

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 7
Poeng totalt: 8

Antall B-deltakere: 1
Poeng B: 3

Antall A-deltakere: 5
Poeng A: 5

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for alle aktivitetene og avdekket følgende
avvik:
Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

"Tjenestereise”

Nepal 22.11 – 7.12

Ifølge en oversikt fra NKSS deltok det en person fra NKSS på aktiviteten.
Det fantes ingen dokumentasjon som klart viste at deltakeren hadde deltatt
på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 bokstav c). Det
fantes bilder som skulle være fra Nepal, men det var ingenting på bildene
som faktisk fortalte om hvor eller når de var tatt. I ettertid er det sendt inn
en bekreftelse fra rektor på Hald Internasjonale skole i Mandal, men dette
er en skole som eies av blant andre NKSS. Det betyr at bekreftelsen ikke
kommer fra en uavhengig tredjepart, men i realiteten fra organisasjonen
selv. Det er heller ingenting i dokumentasjonen som viser at rektoren var i
Nepal på tidspunktet aktiviteten fant sted og dermed kunne verifisere at
deltakeren faktisk deltok på aktiviteten. Aktiviteten kan dermed ikke
godkjennes og NKSS trekkes for en B-deltaker i beregningsgrunnlaget.
Aktiviteten godkjennes ikke fordi det ikke forelå dokumentasjon som viste at
deltakeren hadde deltatt på aktiviteten, se forskriften § 29 bokstav c). NKSS
trekkes for en B-deltaker i beregningsgrunnlaget.

Aktivitet nr. 3
-

Vedtak:

"Revive planning meeting”

Italia 27. – 30. mai

Ifølge en oversikt fra NKSS deltok det en person fra NKSS på aktiviteten.
Det fantes ingen dokumentasjon som klart viste at deltakeren hadde deltatt
på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 bokstav c), men en
bekreftelse fra arrangøren ble sendt inn i ettertid. Aktiviteten kan dermed
godkjennes.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 4
-

"Revive planning meeting”

Italia 1. – 5. oktober

Ifølge en oversikt fra NKSS deltok det en person fra NKSS på aktiviteten.
Det fantes ingen dokumentasjon som klart viste at deltakeren hadde deltatt
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på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 bokstav c), men en
bekreftelse fra arrangøren ble sendt inn i ettertid. Aktiviteten kan dermed
godkjennes.
Vedtak:

Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 5
-

Vedtak:

USA

27. – 31. desember

Ifølge en oversikt fra NKSS deltok det en person fra NKSS på aktiviteten.
Det fantes ingen dokumentasjon som klart viste at deltakeren hadde deltatt
på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 bokstav c), men en
bekreftelse fra arrangøren ble sendt inn i ettertid. Aktiviteten kan dermed
godkjennes.
Aktiviteten godkjennes.

Aktivitet nr. 6
-

Vedtak:

"Urbana conference”

"FEUER conference”

Spania

1. – 5. november

Ifølge en oversikt fra NKSS deltok det to personer fra NKSS på
aktiviteten. Det fantes ingen dokumentasjon som klart viste at deltakerne
hadde deltatt på aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29
bokstav c). Aktiviteten kan dermed ikke godkjennes og NKSS trekkes for
to A-deltakere i beregningsgrunnlaget.
Aktiviteten godkjennes ikke fordi det ikke forelå dokumentasjon som viste at
deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, se forskriften § 29 bokstav c). NKSS
trekkes for to A-deltakere i beregningsgrunnlaget.

Til sammen trekkes NKSS for to A-deltakere og en B-deltaker.

6.12.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKSS) sitt beregningsgrunnlag for
tilskuddsåret 2020 reduseres med 2 A-deltakere, tilsvarende 2 poeng, og en B-deltaker,
tilsvarende 3 poeng. 5 poeng utgjorde kr 13 553 i tilskuddsåret 2020, og i tråd med
forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at NKSS tilbakebetaler hele det utbetalte
tilskuddet 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.
NKSS tas ut i ny kontroll av beregningsgrunnlaget for grunnlagsåret 2019.
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6.13 Norges Speiderforbund (NSF)
Saksnummer: 19/56927

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 425 563,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 7
Antall A-deltakere: 142
Poeng totalt: 34
Poeng A: 142

Antall B-deltakere: 1
Poeng B: 3

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 7
Poeng totalt: 34

Antall B-deltakere: 1
Poeng B: 3

Antall A-deltakere: 142
Poeng A: 142

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for tre av aktivitetene og avdekket ingen
avvik.
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6.14 Norges Unge Katolikker (NUK)
Saksnummer: 19/56905

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 56 922,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 2
Antall A-deltakere: 15
Poeng totalt: 21
Poeng A: 15

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 2
Poeng totalt: 21

Antall B-deltakere: 2
Poeng B: 6

Antall A-deltakere: 15
Poeng A: 15

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for begge aktivitetene og avdekket ingen
avvik.
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6.15 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)
Saksnummer: 19/56738

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 5 421,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 1
Antall A-deltakere: 2
Poeng totalt: 2
Poeng A: 2

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 0
Poeng totalt: 0

Antall B-deltakere: 0
Poeng B: 0

Antall A-deltakere: 0
Poeng A: 0

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for aktiviteten og avdekket følgende
avvik:
Aktivitet nr. 1
-

"Nordisk møte”

Stockholm

Det fantes intet program for aktiviteten og ingen bekreftelse på at
deltakerne hadde deltatt på aktiviteten på kontrolltidspunktet på
kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 første ledd bokstav c). Aktiviteten
kan dermed ikke godkjennes.

Vedtak:

Aktiviteten godkjennes ikke fordi det manglet program og dokumentasjon på
at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, se forskriften § 29 første ledd
bokstav c).

6.15.1

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Norilcos beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres med 2 A-deltakere og
organisasjonen var dermed ikke tilskuddsberettiget i 2020. Norilco fikk utbetalt kr 5 421 i
tilskuddsåret 2020, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at Norilco
tilbakebetaler hele det utbetalte tilskuddet eller at det motregnes fremtidige tilskudd til
organisasjonen. Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.
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6.16 Ung i kor (UiK)
Saksnummer: 19/56738

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 116 556,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 8
Antall A-deltakere: 40
Poeng totalt: 43
Poeng A: 40

Antall B-deltakere: 1
Poeng B: 3

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 8
Poeng totalt: 41

Antall B-deltakere: 1
Poeng B: 3

Antall A-deltakere: 38
Poeng A: 38

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for fire av aktivitetene og avdekket
følgende avvik:
Aktivitet nr. 1
-

Vedtak:

6.16.1

"Nordisk ungdomskor 2 del 2”

Estland

27.7-1.8

Det fantes ingen dokumentasjon som viste at deltakerne hadde deltatt på
aktiviteten på kontrolltidspunktet, se forskriften § 29 første ledd bokstav
c). Dette ble imidlertid sendt inn i ettertid, men dokumentasjonen viser
imidlertid kun 29 av de 31 deltakerne. UiK blir dermed trukket for to Adeltakere.

Aktiviteten godkjennes, men UiK trekkes for to A-deltakere fordi det ikke fantes
dokumentasjon som viste at deltakerne hadde deltatt på aktiviteten, se forskriften
§ 29 første ledd bokstav c).

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Ung i Kors beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 reduseres med 2 A-deltakere,
tilsvarende kr 5 421. I tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at Ung i kor
tilbakebetaler hele det utbetalte tilskuddet 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.
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6.17 Ungdommens Sjakkforbund (USF)
Saksnummer: 19/56955

Registreringstidspunkt: 31.12.18

Tilskuddets størrelse i 2020: 187 031,Beregningsgrunnlaget i søknaden:
Antall aktiviteter: 4
Antall A-deltakere: 48
Poeng totalt: 69
Poeng A: 48

Antall B-deltakere: 7
Poeng B: 21

Resultat etter kontroll:
Antall aktiviteter: 4
Poeng totalt: 75

Antall B-deltakere: 9
Poeng B: 27

Antall A-deltakere: 48
Poeng A: 48

Utvalgets sekretariat kontrollerte dokumentasjonen for to av aktivitetene og avdekket
følgende avvik:
Aktivitet nr. 4
-

Vedtak:

6.17.1

"USF-akademiet 4. samling”

Georgia

27.9-1.10

dokumentasjonen viste at det var 9 deltakere aktiviteten mens USF bare
hadde tatt med 7 i søknaden. Etter fast praksis oppjusteres derfor USFs
beregningsgrunnlag med 2 B-deltakere.

Aktiviteten godkjennes, og antallet deltakere oppjusteres med 2 B-deltakere i
beregningsgrunnlaget.

Vedr. justering av tilskuddets størrelse

Ungdommens Sjakkforbunds beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2020 oppjusteres med 2
B-deltakere, tilsvarende 6 poeng. I 2020 tilsvarte 6 poeng kr 16 264. Tilskuddet vil bli
utbetalt til USF i forbindelse med den internasjonale grunnstøtten for tilskuddsåret 2022.
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