PROTOKOLL
FRA 8. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2022

DATO: 22. august 2022
TID: 12.00 – 15.00
STED: Fredrik Selmers vei 3, Oslo
Ref. nr. 2013/65007
Deltakende
Kristin Johnsrud
Per Hanstad
Heidi Schau-Hvatum
Fredrik Vaaheim
Adrian Kjølø Tollefsen
Qasim Bhatti
Ann Helen Skaanes
Annika Fallsen Huhtala
Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent)

Sak 1 – Innledning på kontrollrapporten 2020
Vedtak:

Fordelingsutvalget godkjente innledningen på kontrollrapporten for kontrollen i
tilskuddsåret 2020 med noen endringer. Hele rapporten oversendes til
departementet og legges ut på utvalgets hjemmesider.

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2021 – kontroll – tilbakemelding på
forhåndsvarsel om tilbakebetaling av tilskudd – Hyperion
I forbindelse med kontroll av beregningsgrunnlaget for nasjonal grunnstøtte 2021 underkjente
Fordelingsutvalget ett tellende lokallag og to sentrale kurs hos Hyperion. Vedtaket ble sendt til
organisasjonen som et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16.
Organisasjonen svarte på forhåndsvarselet med å sende inn mer dokumentasjon, og utvalget
gjennomgikk dokumentasjonen og vurderte den opp imot resultatene i den innledende
kontrollen.
Vedtak:

Hyperion blir trukket for ett tellende lokallag, tilsvarende 50 grunnpoeng, og 10
deltakerdager på kurs, tilsvarende 80 grunnpoeng. Hyperion fikk 110 %
bonuspoeng i tilskuddsåret 2021. Til sammen utgjør derfor endringen en nedgang
på 126 poeng.
Antallet poeng tilsvarte kr 5 305 i tilskuddsåret 2021, og i tråd med forskriften
§ 38 første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes eventuell nasjonal
grunnstøtte i tilskuddsåret 2023.
Nedgangen i poeng får også betydning for tilskuddet i tilskuddsåret 2022, og i
tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget enten justere organisasjonens
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tilskudd i forbindelse med 3. fordeling i november 2022 eller kreve at eventuelt
for mye utbetalt beløp motregnes nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2023.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2022 – kontroll
3.1 Håndverksstedet for barn og unge
Vedtak:

Håndverksstedet for barn og unge (HFBU) får lagt til 24 tellende medlemmer i
beregningsgrunnlaget, tilsvarende 120 grunnpoeng. HFBU fikk 80 % bonuspoeng
i tilskuddsåret 2021. Til sammen utgjør derfor endringen en oppgang på 216
poeng.
Antallet poeng tilsvarte kr 9 094 i 2021, og utvalget vil utbetalte beløpet i
tilskuddsåret 2023.
Justeringene av poengene i grunnlagsåret 2019 vil også ha betydning for
tilskuddet i tilskuddsåret 2022, og utvalget vil enten justere tilskuddet for 2022 i
forbindelse med 3. fordeling i november 2022 eller utbetale eventuelt for lite
tilskudd i 2022 i tilskuddsåret 2023.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

3.2 Kristen Idrettskontakt
Vedtak:

Kristen Idrettskontakt (KRIK) sitt beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2019
reduseres med 30 tellende lokallag, tilsvarende 1 500 grunnpoeng. KRIK fikk
110 % bonuspoeng for grunnlagsåret 2019. Til sammen utgjør derfor endringen
en reduksjon på 3 150 poeng.
Antallet poeng tilsvarte kr 132 615 i tilskuddsåret 2021, og i tråd med forskriften
§ 38 første ledd vil utvalget kreve at beløpet motregnes eventuell nasjonal
grunnstøtte i tilskuddsåret 2023.
Reduksjonen i poeng vil også ha betydning for tilskuddets størrelse i tilskuddsåret
2022, og i tråd med forskriften § 38 første ledd vil utvalget kreve at for mye
utbetalt tilskudd blir motregnet driftstilskuddet i tilskuddsåret 2023.

3.3 Noereh
Vedtak:

Noereh bytter fra grunnlagsåret 2020 til grunnlagsåret 2019.
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Noerehs beregningsgrunnlag settes til 1 302 poeng. Organisasjonens
tilskuddsbeløp for tilskuddsåret 2022 blir justert i forbindelse med 2. fordeling i
2022.

Sak 4 – Internasjonal grunnstøtte 2022 – kontroll
4.1 AKKS Norge
Vedtak:

AKKS Norges beregningsgrunnlag for tilskuddsåret 2022 nedjusteres med 4 Adeltakere, og antallet poeng i gjennomsnitt for tilskuddsårene 2019-2021
(grunnlagsårene 2017-2019) nedjusteres fra 5 til 3,66 poeng. Utvalget vil enten
justere poengene før 2. fordeling i 2022 eller motregne for mye utbetalt tilskudd i
tilskuddsåret 2023.
Antallet poeng tilsvarte kr 9 195 i tilskuddsåret 2021, og i tråd med forskriften §
38 første ledd vil utvalget kreve at beløpet tilbakebetales eller motregnes eventuell
internasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2022 eller 2023.
Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom
tilsvarende avvik avdekkes ved fremtidige kontroller.

4.2 CISV Norge Internasjonale Barneleire
Vedtak:

Beregningsgrunnlaget godkjennes.

Sak 5 – Basistilskudd 2023
I henhold til forskriften §§ 5-2 og 11-1, bokstav d, skal departementet fastsette størrelsen på det
årlige basistilskuddet. Utvalgets sekretariat tok opp at det ikke har vært praksis for at
departementet har gjort det hvert år, men at ordlyden om at basistilskuddet ikke bør settes lavere
enn to ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G) har gjort at basistilskuddet har vært satt til 2G
som en fast praksis. Sekretariatet mener imidlertid at det kan være aktuelt å se på basistilskuddets
størrelse etter økte bevilgninger til tilskuddsordningen de siste årene.
I henhold til forskriften § 11-2 fjerde ledd skal Fordelingsutvalget skal blant annet gi forslag til
departementet før dette fastsetter summene for tilskuddsordningene og basisbeløpet, og utvalget
diskuterte om praksisen rundt fastsetting av basisbeløpet burde endres.
Vedtak:

Utvalget tar opp praksis med fastsetting av basisbeløpet med departementet.

Sak 6 – Prinsippdiskusjon om verving av medlemmer
Utvalget diskuterte bruk av vervepremier for nye medlemmer spesielt og medlemsfordeler i
organisasjonene generelt.
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Vedtak:

Utvalget fatter intet prinsippvedtak om bruk av vervepremier, men sekretariatet
tar med seg utvalgets tilbakemeldinger i saksnotatet om bruk av vervepremier i
Juvente.

Sak 7 – Forberedelse til halvårsmøtet med departementet
Utvalget gikk igjennom dagsordenen for halvårsmøtet med departementet.
Vedtak:

Sekretariatet fører ordet på de sakene hvor utvalget skal innlede.

Sak 8 – Møtedatoer for høsten 2022
Vedtak:

Utvalget har møter 10. oktober, 7. november og 5. desember 2022 og 10. januar
2023.

Sak 9 – Eventuelt
•

Sekretariatet orienterte om at det blir en 3. fordeling av nasjonal grunnstøtte i november
2022.

Ved protokollen:
Carl F. Gjerdrum
seniorrådgiver
Protokollen godkjennes:
Kristin Johnsrud
leder

Møteplan for Fordelingsutvalget 2022:
9. møte mandag 10. oktober 2022 kl. 09.00 – 12.00
10. møte mandag 7. november 2022 kl. 09.00 – 13.00
11. møte mandag 5. desember 20222 kl. 09.00 – 13.00
Møteplan for Fordelingsutvalget 2022:
1. møte tirsdag 10. januar 2023 kl. 13.00 – 16.00
Møtene for Fordelingsutvalget holdes på Teams hvis ikke noe annet blir bestemt.
Neste halvårsmøte med BFD avholdes ******* **.**.20** kl. **.***.
Halvårsmøtet avholdes i Akersgata 5, hvis ikke noe annet blir bestemt.
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