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PROTOKOLL 

FRA 1. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2023 

 

DATO: 10. januar 2023 

TID: 14.00 – 16.30  

STED: Fredrik Selmers vei 3, Oslo 

  

Ref. nr. 2013/65007  

 

Deltakende 

Kristin Johnsrud 

Per Hanstad 

Jonas Wasa Amin Farshchian 

Heidi Schau-Hvatum 

Agnes Skagemo 

Fredrik Vaaheim 

Adrian Kjølø Tollefsen 

Ann Helen Skaanes 

 

Carl F. Gjerdrum (sekretariatet) (referent) 

 

Sak 1 – Utvalgets bruk av vedtak og forhåndsvarsler 
Sekretariatet informerte om at jurister i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 

diskutert bruk av og innhold i forhåndsvarslinger etter forvaltningsloven § 16. Utvalget diskuterte 

hvordan forhåndsvarsler i forbindelse med utvalgets kontroller kan gjøres sett i lys av Bufdirs 

erfaringer. 

 

Vedtak: Utvalget vil vurdere innholdet i forhåndsvarslene som sendes organisasjonene i 

forbindelse med kontroller, men ellers benytte samme metode for gjennomgang 

og vedtaksfatting av sakene som utvalget har benyttet frem til i dag. 

 

Sak 2 – Nasjonal grunnstøtte 2019 og 2021 – tilbakemelding på forhåndsvarsel 
om tilbakebetaling av tilskudd – Ungdommens Sjakkforbund 
I forbindelse med kontroll av beregningsgrunnlaget for nasjonal grunnstøtte 2020 oppdaget 

utvalget at organisasjonen hadde overrapportert antall tellende lokallag. Det samme skjedde i 

kontrollen av 2019 og 2021.  

 

I et forhåndsvarsel til organisasjonen etter forvaltningsloven § 16, datert 14. oktober 2022, 

skrev utvalget at: 

 

«Fordelingsutvalget har behandlet kontrollen av tellende lokallag i 

beregningsgrunnlaget for nasjonal grunnstøtte for tilskuddsårene 2019 og 2021. I tråd 

med forvaltningsloven § 16 varsles dere om følgende resultat: 

 

I tilskuddsåret 2019 (grunnlagsåret 2017) førte USF opp 94 tellende lokallag i 

søknaden. I en oversikt mottatt av organisasjonen i forkant av kontrollen viste det seg at 

USF kun hadde årsrapporter for 73 tellende lokallag. USF trekkes derfor for 21 tellende 

lokallag. 
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Utvalgets sekretariat kontrollerte USFs system for innhenting, kvalitetssikring og 

oppbevaring av årsrapportene og plukket ut fem tellende lokallag. Det ble ikke avdekket 

noen avvik. Organisasjonen benytter seg av Hypersys, og sekretariatet kunne se at de 

hadde det antallet årsrapporter som de opplyste om før kontrollen. 

 

I tilskuddsåret 2021 (grunnlagsåret 2019) førte USF opp 97 tellende lokallag i 

søknaden. I en oversikt mottatt av organisasjonen i forkant av kontrollen viste det seg at 

USF kun hadde årsrapporter for 81 tellende lokallag. USF trekkes derfor for 16 tellende 

lokallag. 

 

Sekretariatet gjennomførte samme systemkontrollen som for grunnlagsåret 2017 og 

kontrollerte årsrapportene for fem tellende lokallag. Det ble ikke avdekket noen avvik. 

 

Beregningsgrunnlaget for Ungdommens Sjakkforbund (USF) i tilskuddsåret 2019 

(grunnlagsåret 2017) nedjusteres med 21 tellende lokallag, tilsvarende 1 050 

grunnpoeng. USF hadde i tilskuddsåret 2019 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til 

sammen utgjør endringen derfor en nedgang på 2 205 poeng. 

 

For tilskuddsåret 2021 (grunnlagsåret 2019) trekkes USF for 16 tellende lokallag, 

tilsvarende 800 grunnpoeng. USF hadde i 2021 et tillegg på 80 % bonuspoeng. Til 

sammen utgjør endringen derfor en nedgang på 1 440 poeng. 

 

Det er ingen som jobber i USF i dag som var med på å sende inn søknadene i 

tilskuddsårene 2019-2021, men nåværende daglig leder mener at årsaken til avvikene 

skyldes at ledelsen trodde de ville få inn årsrapportene etter at søknaden var sendt inn 

og tok sjansen på å rapportere inn alle de aktive lokallagene de hadde i de gitte årene. 

 

I forskriften § 4 heter det at: 

 

«Tilskuddsordningene er basert på tillitsforhold mellom tilskuddsmyndighetene 

og organisasjonene. Organisasjonene plikter uoppfordret og løpende å gi 

tilskuddsmyndighetene alle opplysninger som har betydning for vedkommende 

organisasjonssøknad og tilskudd, enten dette er utbetalt eller ikke.» 

 

Utvalget mener det er skjerpende at organisasjonen har overrapportert antall tellende 

lokallag over tre år og at det er alvorlig at USFs ledelse ikke informerte utvalget om at 

tallet de hadde satt i søknaden var høyere enn det antallet tellende lokallag 

organisasjonen hadde årsrapporter for. Unnlatelsen av å oppfylle opplysningsplikten 

indikerer at organisasjonens overrapportering kan ha vært gjort med forsett. Særlig sett i 

lys av at dette har skjedd flere år på rad. 

 

I forskriften § 38 heter det at: 

 

«Dersom en organisasjon eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller 

ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører 

at tilskudd utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller 

delvis kreves tilbake eller bli redusert påfølgende år. Også den del som i 

utgangspunktet var berettiget tilskudd kan kreves tilbake.» 
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På grunn av den systematiske overrapporteringen vil utvalget trekke tilbake hele den 

andelen av tilskuddet som er gitt på bakgrunn av tellende lokallag i tilskuddsårene 2019, 

2020 og 2021. 

 

I tilskuddsåret 2019 førte USF opp 94 tellende lokallag i søknaden, tilsvarende 4 700 

grunnpoeng. USF hadde i tilskuddsåret 2019 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til 

sammen utgjør endringen derfor en nedgang på 9 870 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 

368 348 i 2019. 

 

I tilskuddsåret 2020 førte USF opp 94 tellende lokallag i søknaden, tilsvarende 4 700 

grunnpoeng. USF hadde i tilskuddsåret 2020 et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til 

sammen utgjør endringen derfor en nedgang på 9 870 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 

418 685 i 2020. Organisasjonen er allerede motregnet kr 26 457 for 2020, og skal derfor 

bare tilbakebetale kr 392 228. 

 

I tilskuddsåret 2021 førte organisasjonen opp 97 tellende lokallag i søknaden, 

tilsvarende 4 850 grunnpoeng. USF hadde i 2021 et tillegg på 80 % bonuspoeng. Til 

sammen utgjør endringen derfor en nedgang på 8 730 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 

367 533 i 2021. 

 

Til sammen skal Ungdommens Sjakkforbund tilbakebetale kr 1 128 109. Utvalget er 

klar over at det kan virke urimelig at medlemmene i organisasjonen skal måtte betale for 

det en tidligere ledelse har gjort. Samtidig er det også urimelig at en organisasjon skal 

motta tilskudd den ikke er berettiget til. I tråd med forskriften § 38 vil utvalget derfor 

kreve at hele det uberettigede beløpet blir tilbakebetalt, men at dette gjøres over en 

periode på 3 år. For mye utbetalt tilskudd vil bli motregnet i like andeler i eventuell 

nasjonal grunnstøtte i tilskuddsårene 2023, 2024 og 2025.» 

 

Ungdommens Sjakkforbund svarte på forhåndsvarselet gjennom Bufdirs søknadsportal 4. 

november 2022. I svaret skriver organisasjonen at: 

 

«Det første vi vil kommentere er at kombinasjonen av hyppige utskiftninger både blant 

daglig leder i USF og pandemien har gjort det svært vanskelig med god overføring av 

kompetanse. Dette har dessverre ført til at det er gjort feil med innrapporteringen av 

antall lokallag. USF beklager dette på det sterkeste og det er ikke noe som er gjort med 

forsett, det er gjort grunnet manglende erfaringsoverføring. Videre er det som skrevet i 

forvarselet ingen av de som har levert tidligere søknader som nå jobber i USF, derfor er 

tidligere forgjengere kontaktet. 

 

Forgjenger skriver: "Etter å ha jobbet med kontrollen av grunnlagsår 2018 ble feilen på 

året 2019 oppdaget. Det ble opplyst under den fysiske kontrollen for 2018 at det var 

oppdaget avvik i 2019, og at dette kunne dokumenteres der og da med henvisning til 

hva som var feil. Med andre ord, så fort det ble oppdaget at det var en feil så ble denne 

rapportert inn. Det samme ble gjort med avvikene for 2018. Det ble ikke ventet på at 

feilen skulle oppdages, men varslet dette i forkant av møtet og under møtet, og viste 

samtidig til nøyaktig hvilke lokallag som var meldt inn som feilaktig tellende. Det er 

altså ikke unnlatt å oppfylle opplysningsplikten. Under kontrollen høsten 2021 ble det 

opplyst om at det var funnet feil i grunnlagsåret 2019. 
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Misforståelsen angående tellende lokallag har gått på hva som er en godkjent årsrapport 

og hvem som faktisk var tellende lokallag (og at disse måtte ha levert årsrapport på et 

spesielt format, ikke bare ha korrekt antall tellende medlemmer + aktivitet), altså her 

falt skolesjakklag uten styre bort, samt de som hadde "lovt" å sende inn årsrapport og 

likevel ikke gjort det. Det er mangel på dokumentasjon, men ikke aktivitet. 

 

Mener på bakgrunn av dette at feilen ikke er grov, men at manglende kapasitet og for 

dårlig opplæring har ført til misforståelse av hvordan søknadsgrunnlaget skulle 

behandles, hvor både min forgjenger og jeg har forsøkt å gjøre dette så korrekt som 

mulig. Og, mener også at det motbeviser "grov feil" at det ble muntlig og detaljert 

opplyst om avviket på kontrollen som var på Sjakkontoret høsten 2021. Som første ledd 

i en forbedring her så ble det skrevet en oppskrift for hvordan søknadsgrunnlaget skulle 

behandles og dokumenteres for fremtiden, slik at andre i min (tidligere) rolle skulle 

slippe å havne i samme situasjon." 

 

Utvalget skriver: «Til sammen skal Ungdommens Sjakkforbund tilbakebetale kr 1 128 

109. Utvalget er klar over at det kan virke urimelig at medlemmene i organisasjonen 

skal måtte betale for det en tidligere ledelse har gjort. Samtidig er det også urimelig at 

en organisasjon skal motta tilskudd den ikke er berettiget til.» 

 

En slik straff som her beskrevet vil ha enorme konsekvenser for våre medlemmer og 

organisasjonen vår. Det er igjen viktig å si at dette ikke er gjort med forsett fra USF sin 

side. Feilen er begått grunnet manglende kompetanseoverføring i kombinasjon med 

pandemien. 

 

Forbedringer er foretatt i form av at min forgjenger har gjort et aktivt arbeid med å gi 

meg tilstrekkelig opplæring. Jeg (Sofie Sæther) deltok på kurs 15.juni (i år) og fikk en 

god innføring i hva som er gjeldene retningslinjer for søknad om tilskudd. Dette, og 

også læringen av å gjennomgå en kontroll av grunnlagsårene 2017 og 2019 har sikret en 

betydelig bedre forståelse for hvordan ordningen fungerer og hva som er et tellende 

lokallag. 

 

Vi håper at vi kan vise at vi har forbedret oss og at endringer av rutiner viser at vi ikke 

ønsker å gjøre feil.» 

 

Vedtak: Utvalget tar tilbakemeldingen på forhåndsvarselet til følge og endrer vedtaket i 

kontrollsaken. 

 

Fordelingsutvalget har behandlet kontrollen av tellende lokallag i 

beregningsgrunnlaget for nasjonal grunnstøtte for tilskuddsårene 2019 og 2021 

med følgende resultat: 

 

I tilskuddsåret 2019 (grunnlagsåret 2017) førte USF opp 94 tellende 

lokallag i søknaden. I en oversikt mottatt av organisasjonen i forkant av 

kontrollen viste det seg at USF kun hadde årsrapporter for 73 tellende 

lokallag. USF trekkes derfor for 21 tellende lokallag. 

 

Utvalgets sekretariat kontrollerte USFs system for innhenting, 

kvalitetssikring og oppbevaring av årsrapportene og plukket ut fem 

tellende lokallag. Det ble ikke avdekket noen avvik. Organisasjonen 
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benytter seg av Hypersys, og sekretariatet kunne se at de hadde det 

antallet årsrapporter som de opplyste om før kontrollen. 

 

I tilskuddsåret 2021 (grunnlagsåret 2019) førte USF opp 97 tellende 

lokallag i søknaden. I en oversikt mottatt av organisasjonen i forkant av 

kontrollen viste det seg at USF kun hadde årsrapporter for 81 tellende 

lokallag. USF trekkes derfor for 16 tellende lokallag. 

 

Sekretariatet gjennomførte samme systemkontrollen som for 

grunnlagsåret 2017 og kontrollerte årsrapportene for fem tellende 

lokallag. Det ble ikke avdekket noen avvik. 

 

Beregningsgrunnlaget for Ungdommens Sjakkforbund (USF) i 

tilskuddsåret 2019 (grunnlagsåret 2017) nedjusteres med 21 tellende 

lokallag, tilsvarende 1 050 grunnpoeng. USF hadde i tilskuddsåret 2019 

et tillegg på 110 % bonuspoeng. Til sammen utgjør endringen derfor en 

nedgang på 2 205 poeng. Antallet poeng tilsvarte kr 82 291 i 

tilskuddsåret 2019, og utvalget vil i tråd med forskriften § 38 kreve at 

hele beløpet motregnes USFs nasjonal grunnstøtte i tilskuddsåret 2023. 

 

For tilskuddsåret 2021 (grunnlagsåret 2019) nedjusteres USFs 

beregningsgrunnlag med 16 tellende lokallag, tilsvarende 800 

grunnpoeng. USF hadde i 2021 et tillegg på 80 % bonuspoeng. Til 

sammen utgjør endringen derfor en nedgang på 1 440 poeng. Antallet 

poeng tilsvarte kr 60 624 i tilskuddsåret 2021, og utvalget vil i tråd med 

forskriften § 38 kreve at hele beløpet motregnes USFs nasjonal 

grunnstøtte i tilskuddsåret 2023. 

 

Til sammen vil USF bli motregnet kr 142 915. 

 

USF tas ut til kontroll av de tellende lokallagene som føres opp i 

søknaden om tilskudd for tilskuddsåret 2024 (grunnlagsåret 2022). 

 

Fordelingsutvalget vil presisere at utvalget fortsatt ser alvorlig på at 

organisasjonen sendte inn tre søknader på rad med et antall tellende lokallag som 

de ikke hadde dokumentasjon for. Utvalget har i alle år vært veldig tydelig på at 

man ikke må sende inn søknader med grunnlagstall som organisasjonene ikke er 

sikre på at de kan dokumentere. Utvalget forventer derfor at liknende avvik ikke 

fremkommer i senere kontroller hos USF. Utvalget vil vurdere alle 

sanksjonsmulighetene i forskriften § 38 dersom det skulle skje.  

 

Sak 3 – Nasjonal grunnstøtte 2022 – tilbakemelding på forhåndsvarsel om 
tilbakebetaling av tilskudd – Blå Kors Norge 

I forbindelse med kontroll av beregningsgrunnlaget for nasjonal grunnstøtte 2022 ble 

organisasjonen trukket for 424 tellende medlemmer, 5 tellende lokallag og 45 deltakerdager på 

kurs.  

 

I et forhåndsvarsel til organisasjonen etter forvaltningsloven § 16, datert 10. november 2022, 

skrev utvalget at: 
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«Blå Kors beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2019 reduseres med 424 tellende 

medlemmer, tilsvarende 2 120 grunnpoeng, 5 tellende lokallag, tilsvarende 250 

grunnpoeng, og 45 deltakerdager på kurs, tilsvarende 360 grunnpoeng. Blå Kors fikk 10 

% bonuspoeng for grunnlagsåret 2019. Til sammen utgjør derfor endringen en reduksjon 

på 3 003 poeng.  

 

Imidlertid innebærer nedgangen i antall tellende medlemmer at organisasjonen ikke var 

tilskuddsberettiget i tilskuddsårene 2021 eller 2022, se forskriften § 13 første ledd bokstav 

g). 

 

Blå Kors fikk utbetalt kr 482 871 i tilskuddsåret 2021 og kr 502 252 i tilskuddsåret 2022. 

Blå Kors kunne fått uttrappingstilskudd i 2021 og 2022, og skulle dermed egentlig hatt 

utbetalt kr 212 932 i tilskuddsåret 2021 (50 % av 425 863,-, som var tilskuddet i 2020) 

og kr 106 466 i tilskuddsåret 2022. Blå Kors har dermed fått utbetalt kr 665 725 i for mye 

utbetalt tilskudd, og i tråd med forskriften § 38 krever utvalget at Blå Kors tilbakebetaler 

hele beløpet eller at det motregnes eventuell nasjonal grunnstøtte over tre år fra og med 

tilskuddsåret 2023. 

 

Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom tilsvarende avvik 

avdekkes i senere kontroller. 

 

Blå Kors tas ut til kontroll av beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 2024.» 

 

Blå Kors Norge svarte på forhåndsvarselet gjennom Bufdirs søknadsportal 1. desember 2023. I 

svaret skriver organisasjonen at: 

 

«Vi viser til kontrollutvalgets rapport og ønsker å komme med våre innspill samt 

ettersende noe dokumentasjon. 

 

Rapporten konkluderer i og for seg korrekt, men vi ønsker her å utdype noe, samt 

ettersende dokumentasjon. Vi håper med dette at fler av medlemmene våre i grunnlagsåret 

kan godkjennes som tellende. 

 

I tillegg til problemer med overgang fra gammelt til nytt medlemssystem er det for oss 

viktig å påpeke at leverandør og supportselskapet av vårt CRM-system, Profundo ikke 

har vært i stand til å levere tallene vi har etterspurt. Våre kriterier er klare, betalende 

medlemmer, lokalt og sentralt i 2019, samt førstegangsmedlemmer siste halvår 2018, med 

fødselsår mellom 1994 og 2011. (8-26 år) 

 

Vi har ikke mulighet til selv å få ut lister fra grunnlagsåret, da vår lokallagsmodul kun 

opererer med inneværende og foregående år. 

 

Profundo har levert ulike lister hver gang vi har etterspurt disse tallene. Ingen av listene 

har vært korrekte. De har heller ikke vært like. 
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Tilbake i 2019 hadde vi fortsatt det gamle systemet «Tindra». Profundo var leverandør 

og support også på dette. Heller ikke den gang var det mulig å få ut korrekte tall fra 

Profundo. Da vi skulle ha revisjon på medlemstallene for 2019 endte vi med at to ansatte 

ved Blå Kors Norge satt manuelt og tellet medlemmer inne i Tindra-systemet. Antallet vi 

da fant i Tindra (1008 medlemmer) visste vi var lavere enn det reelle antall medlemmer, 

men vi ønsket ikke å rapportere fler medlemmer enn vi på det tidspunkt kunne 

dokumentere. Vi vet, ved å samle tall fra lokallagene, at det reelle antallet medlemmer 

skal være rundt 1300. 

 

Ved overgangen fra Tindra til dagens CRM er det som Fordelingutvalgets rapport også 

nevner, enda fler problemer og muligheter for feil. Medlemskontingenter blir registrert 

som gaver og kontingenter registreres som et utall ulike produkttyper. Det er umulig å 

operere i et system som har over femti ulike produkttyper kun for medlemskap. (Se 

vedlegg «skjermdump fra Profundo CRM) Det fremstår som om Profundo selv også har 

problemer med dette. 

 

Muligheten for manuelle lister signert av lokal styreleder må vi utelukkende ta på vår 

egen kappe at vi ikke var klar over og benyttet oss av. Disse listene har vi nå anmodet 

Profundo om å få tilsendt (med de samme kriterier som nevnt over), deretter har vi sporet 

opp de fleste av de daværende styreledere og fått disse signert. Disse ligger som 

henholdsvis vedlegg: 2019 Quasimodo I Myraas, 2019 Ålesund A. Gillebo, 2019 Åkra 

JO. Halvorsen og 2019 Vision og BKU KRS E. Skogesal.) Vi håper disse medlemslistene 

nå likevel kan godkjennes. Årsrapportene for disse lokallagene ble fremvist under noen 

av tilsynsbesøkene, men kan naturligvis ettersendes Fordelingsutvalget om ønskelig. 

 

Videre har vi lagt ved to vedlegg som dokumenteter innbetalinger av kontingenter samt 

dokumentasjon på kontingentinnbetaling fra Vision. Sistnevnte ble feilregistrert som gave 

istedenfor kontingent, til tross for at det var Profundo som registrerte inn listene fra 

Vision. Disse to innbetalingene, sammen med det dokumenterte taller fra 

Speiderforbundet gir et tall på 1043 ungdomsmedlemmer. Dette er fortsatt lavere enn det 

reelle tallet, vi antar at flere enn innbetalingen fra Vision er feilregistrert som gaver eller 

andre typer medlemskap. Men vi nærmer oss i det minste det tallet vi rapporterte inn. 

 

Det er åpenbart at dette ikke er holdbart for hverken Blå Kors eller noen 

kontrollmyndigheter. Og det er forferdelig synd når 2019 var året vi jobbet strategisk og 

bevisst for å styrke Blå Kors Ung på medlemssiden. Vi er nå i prosess for å bytte ut eller 

totalrenovere CRM-systemet. 

 

For grunnlagsåret 2022 er alle lokallag anmodet om å kjøre manuell kontroll i tillegg til 

bruk av lokallagsmodulen og sentral innkreving. Den sentrale innkrevingen via Vipps 

eller bankkort har også vist seg å bli feilregistrert i Profundo. 

 

Når det kommer til sentrale kurs, hvilket vi rapporterte inn ett, ble ikke dette godkjent 

under tilsynet på grunn av for mange deltagere. I 2019 arrangerte vi også seminaret 

«Diakonalt entreprenørskap.» Dette kurset hadde færre deltagere. Vedlagt er invitasjon 
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samt deltagerliste. Vi håper denne kan erstatte den vi opprinnelig rapporterte inn. Også 

her har vi tatt til oss lærdom om hva som godkjennes som tellende. 

 

Vi imøteser ytterligere tilbakemelding, og takker for all bistand så langt.» 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget tar Blå Kors tilbakemelding på forhåndsvarselet til følge og  

endrer vedtaket. 

 

Utvalget har vurdert den innsendte dokumentasjonen og godkjenner til sammen 

1 298 tellende medlemmer og 11 tellende lokallag. Utvalget godkjenner ikke 

«Diakonalt entreprenørskap» som sentralt kurs da det mangler spesifisert program 

for kurset og den vedlagte deltakerlisten ikke inneholder adresse, fødselsår eller 

lokallagstilknytning på deltakerne og ikke er datert og signert av kursleder. 

 

Blå Kors beregningsgrunnlag for grunnlagsåret 2019 oppjusteres med 290 

tellende medlemmer, tilsvarende 1 450 grunnpoeng, og nedjusteres med 2 tellende 

lokallag, tilsvarende 100 grunnpoeng, og 45 deltakerdager på kurs, tilsvarende 

360 grunnpoeng. Blå Kors fikk 10 % bonuspoeng for grunnlagsåret 2019. Til 

sammen utgjør derfor endringen en oppjustering på 1 089 poeng.  

 

I tilskuddsåret 2021 tilsvarte 1 089 poeng kr 45 847.  

 

For tilskuddsåret 2022 skulle Blå Kors hatt kr 559 851, men fikk kun utbetalt kr 

502 252. Organisasjonen har dermed fått utbetalt kr 57 599 i for lite tilskudd for 

2022. 

 

Til sammen får Blå Kors derfor utbetalt kr 103 446 i ekstra tilskudd i tilskuddsåret 

2023. 

 

Utvalget vil vurdere sine sanksjonsmuligheter i forskriften § 38 dersom 

tilsvarende avvik avdekkes i senere kontroller. 

 

Blå Kors tas ut til kontroll av beregningsgrunnlaget for tilskuddsåret 2024. 

 

Utvalget vil presisere at selv om det er tydelig at Blå Kors har fått dårlig 

informasjon og hjelp fra Profundo med å finne frem det korrekte antallet tellende 

medlemmer i organisasjonen i gitte grunnlagsår, har Blå Kors satt seg dårlig inn i 

forskriftens krav og dermed hatt mangelfull dokumentasjon på 

kontrolltidspunktet. Utvalget forventer at Blå Kors forbedrer sine rutiner og deltar 

på utvalgets opplæringsseminar slik at kunnskapen om forskriftens innhold og 

krav er tydeligere for organisasjonen. 

 

Sak 4 – Nasjonal grunnstøtte 2022 - klage på kontrollresultat – Juvente  
I forbindelse med kontroll av beregningsgrunnlaget for nasjonal grunnstøtte 2022 ble Juvente 

trukket for et stort antall tellende medlemmer på grunn av en praksis med vervepremier til nye 
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medlemmer som utvalget mener er i strid med forskriften. Vedtaket ble formidlet til 

organisasjonen 17. november 2022. 

 

I vedtaket skrev utvalget at: 

 

«Juvente hadde ikke nok tellende medlemmer for tilskuddsåret 2022 (grunnlagsåret 2020) 

til å motta tilskudd etter forskriften § 13, og var heller ikke berettiget uttrappingstilskudd 

etter § 19. Juvente var heller ikke tilskuddsberettiget i tilskuddsåret 2021, og skulle ha 

mottatt uttrappingstilskudd i tilskuddsårene 2019 og 2020. 

 

I perioden 2019-2022 har Juvente fått utbetalt kr 2 873 873, men var bare berettiget kr 

283 878. Juvente har dermed fått utbetalt kr 2 589 995 i for mye utbetalt tilskudd. I tråd 

med forskriften § 38 krever utvalget at Juvente tilbakebetaler hele beløpet over syv år fra 

og med tilskuddsåret 2023.» 

 

Se også utdraget fra utvalgets kontrollrapport som er underlaget for utvalgets vedtak.» 

 

Organisasjonen ba om utsatt klagefrist til 23. desember 2022, og sendte inn klagen 22. desember 

2022. Klagen er således rettidig innsendt. 

 

I klagen skriver Juvente at:  

 

«KLAGE – KRAV OM TILBAKEBETALING - JUVENTE 

1. INNLEDNING 

1.1 Innledning 

Bull & Co Advokatfirma representerer Juvente, org. nr. 866 968 462. 

 

Vi viser til Fordelingsutvalgets brev datert 17. november 2022, med krav om at Juvente 

tilbakebetaler kr 2 589 995 («Tilbakebetalingskravet»). Med dette klages det på vedtaket. 

 

Klagen er fremsatt rettidig, jf. e-postdialog med Fordelingsutvalget om utsatt klagefrist 

den 1.-2. desember 2022. 

 

1.2 Tilbakebetalingskravet 

Tilbakebetalingskravet er i e-post fra Fordelingsutvalget av 6. desember 2022 opplyst å 

være hjemlet i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (2007) 

(«forskriften») § 38 første ledd. 

 

Den konkrete begrunnelsen for Tilbakebetalingskravet er at Juvente etter 

Fordelingsutvalgets oppfatning ikke har oppfylt forskriftens krav om minst 700 tellende 

medlemmer i grunnlagsårene 2017, 2018, 2019 og 2020, jf. § 13 første ledd bokstav g. 

Juvente bestrider ikke at vilkåret ikke var oppfylt i grunnlagsåret 2019. 

 

Fordelingsutvalget har ved beregningen lagt til grunn at medlemmer rekruttert gjennom 

vervekampanjer hvor nye medlemmer ble tilbud henholdsvis årskort på Tusenfryd 

(«Tusenfryd-kampanjene») og årsabonnementer for Netflix, Playstation+ eller 
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Crunchyroll («Netflix-kampanjen»), ikke skal telle med. Det vises til den tilhørende 

kontrollrapporten, punktene 5.8.1 og 5.8.5. 

 

1.3 Anførsler 

Juvente anfører primært at de i grunnlagsårene 2017, 2018 og 2020 oppfylte forskriftens 

krav for å motta basistilskudd, og at tilskuddene utbetalt i perioden 2019-2022 dermed 

ikke var uberettiget. Den primære anførselen omtales nærmere i kapittel 3 under.  

 

Subsidiært anfører Juvente at vilkårene for å fremme Tilbakebetalingskravet i medhold 

av forskriftens § 38 første ledd uansett ikke er oppfylt. Krav om tilbakebetaling i medhold 

av bestemmelsen forutsetter skyld hos Juvente eller dets representanter, og slik skyld 

foreligger ikke. Denne anførselen omtales nærmere i kapittel 4. 

 

Atter subsidiært anfører Juvente at Tilbakebetalingskravet må nedjusteres. I kapittel 5 

redegjøres det nærmere for denne anførselen. 

 

Først vil imidlertid de aktuelle vervekampanjene omtales nærmere i kapittel 2. 

 

2. NÆRMERE OM VERVEKAMPANJENE 

2.1 Tusenfryd-kampanjene 

Tusenfryd-kampanjene ble gjennomført i desember 2017, desember 2018 og juli 2019. 

Kampanjene gikk ut på at nye medlemmer fra Oslo, Østfold og Akershus ble tilbudt 

årskort på Tusenfryd ved betaling av kontingent for inneværende og neste år (i 2019 var 

det tilstrekkelig å betale kontingent for inneværende år). 

 

Juvente finansierte Tusenfryd-kampanjene med egne midler og i samarbeid med 

samarbeidspartnerne som nevnt under. Offentlige tilskuddsmidler ble med andre ord ikke 

benyttet for å finansiere Tusenfryd-kampanjene. 

 

Tusenfryd-kampanjene stimulerte til aktivitet i Juvente. Både Juvente og Oslo Juvente 

har i ettertid arrangert utflukter til Tusenfryd. 

 

Tusenfryd-kampanjen i juli 2019 kom som en konsekvens av at Juvente hadde årskort til 

overs etter 2018-kampanjen. Kampanjen i juli 2019 resulterte i få innmeldinger. 

 

Tusenfryd-kampanjene ble omtalt i Juventes årsmeldinger for 2017 og 2018. Fra 2017-

årsmeldingen siteres det fra s. 4: 

 

«I samarbeid med Aktivitetsfondet i Oslo, Akershus og Østfold og Tusenfryd 

hadde man i desember en kampanje hvor alle nye medlemmer i Oslo, Østfold og 

Akershus fikk gratis årskort til Tusenfryd når de betalte kontingent for 2017 og 

2018. Man opplevde dette som en vellykket kampanje med gode resultater, og 

mange nye innmeldinger.» 

 

Bilag 1: Årsmelding 2017, Juvente. 
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Fra 2018-årsmeldingen siteres det fra s. 4-5: 

 

«I desember var det både 2 uker med doble vervepoeng samt en gjentakelse av 

fjorårets samarbeid med Aktivitetsfondet i Oslo, Akershus og Østfold og 

Tusenfryd, der man hadde en kampanje hvor alle nye medlemmer i Oslo, Østfold 

og Akershus de gratis årskort til Tusenfryd når de betalte kontingent for 2018 og 

2019. Kampanjen ble mindre vellykket enn året før, blant annet på grunn av 

misforståelser i Facebooks publiseringssystem som førte til at kampanjen ble 

lansert sent i desember.» 

 

Bilag 2: Årsmelding 2018, Juvente. 

 

2.2 Netflix-kampanjen 

Netflix-kampanjen ble avholdt i desember 2020. Kampanjen innebar at nye medlemmer 

som betalte kontingent for inneværende og neste år fikk et årsabonnement på én av tre 

valgfrie tjenester: Netflix, Playstation+ eller Crunchyroll. Crunchyroll er en 

streamingtjeneste med innhold dominert av filmer og TV-serier fra Øst-Asia. 

 

Netflix-kampanjen ble igangsatt i en periode med nasjonal nedstengning og sosial 

distansering som følge av korona-pandemien. De fysiske kontaktflatene for ungdom ble 

erstattet av digitale plattformer. Ungdom uten tilgang til disse plattformene kunne dermed 

oppleve ytterligere ekskludering fra sosialt liv og utenforskap. For lokallagene innebar 

nedstengningene at mulighetene for å arrangere ulike typer aktiviteter og treff – som er 

helt nødvendig for å opprettholde lokallag og organisasjonen som et levende organ som 

medlemmene (fortsatt) ønsker å være betalende deltakere i – ble begrenset tilsvarende. 

 

Netflix-kampanjen må ses i lys av denne situasjonen, og Juvente arrangerte da også 

digitale treff med utgangspunkt i de nevnte plattformene. 

 

I likhet med Tusenfryd-kampanjene, ble det ikke benyttet offentlige tilskuddsmidler for 

å finansiere Netflix-kampanjen. 

 

Netflix-kampanjen var omtalt i Juventes årsmelding for 2020. Fra s. 7 siteres: 

 

«I desember hadde vi en kampanje hvor alle nye medlemmer som betalte 

kontingenten for 2020/2021 fikk et årsabonnement på en valgfri tjeneste (Netflix, 

Playstation+ eller Crunchyroll)» 

 

Bilag 3: Årsmelding 2020, Juvente. 

 

3. JUVENTE HAR OPPFYLT FORSKRIFTENS KRAV 

3.1 Innledning 

Juvente anfører prinsipalt at de i grunnlagsårene 2017, 2018 og 2020 oppfylte kravet om 

minst 700 tellende medlemmer, jf. forskriftens § 13 første ledd bokstav g. Tilskuddene 

utbetalt i perioden 2019-2022 er med andre ord ikke uberettiget, og det er dermed heller 

ikke adgang til å kreve tilskudd tilbakebetalt. 
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3.2 Tellende medlemmer 

Forskriften definerer «tellende medlem» i § 6: 

 

«Et tellende medlem har pr. 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt 

meldt seg inn i organisasjonen, er under fylte 26 år, står i medlemsregisteret, har 

betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år 

fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, jf. § 13 første ledd bokstav b. 

Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge. 

 

Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem og 

gjelde for maksimalt ett kalenderår. Ved bruk av familiemedlemskap teller hvert 

medlem som individuelt medlem. Kontingenten for alle familiemedlemmene skal 

til sammen ikke være mindre enn 100 kroner.» 

 

Medlemmene som Juvente har fått «uttelling» for i tilskuddssøknadene basert på 

grunnlagsårene 2017, 2018 og 2020 oppfyller den definisjonen av tellende medlemmer 

som fremgår av forskriftens ordlyd. Det er heller ingen øvrige bestemmelser i forskriften 

som uttrykkelig forbyr eller regulerer vervekampanjer med premier til nyinnmeldte 

medlemmer. Fordelingsutvalget ser ut til å ha lagt det samme til grunn i kontrollrapporten. 

 

3.3 Fordelingsutvalgets tolkning 

Slik vi forstår kontrollrapporten, tolker Fordelingsutvalget forskriften slik at medlemmer 

som ved innmelding har mottatt vervepremier som utgjør en uforholdsmessig stor fordel 

sammenlignet med de forpliktelser man påtar seg ved innmeldingen, likevel ikke skal 

anses som tellende medlemmer. Etter hva vi kan se, bygger Fordelingsutvalgets tolkning 

i hovedsak på forarbeider og formålsbetraktninger. 

 

Juvente er ikke prinsipielt sett uenig i at det kan være formålstjenlig og rimelig at tellende 

medlemmer ikke kan ha mottatt uforholdsmessig verdifulle fordeler ved innmelding. 

Juvente er imidlertid ikke enig i at dette er en regel som fremgår av forskriften. 

 

3.4 Juvente oppfylte vilkåret om minst 700 tellende medlemmer 

Krav om tilbakebetaling av utbetalte tilskudd etter forskriften § 38 kan – som i denne 

saken – gjelde store beløp, utbetalt flere år tilbake i tid. Tilbakebetaling av tilskuddet er i 

slike tilfeller en svært tyngende forpliktelse for organisasjonen, ikke minst dersom 

organisasjonen i nedbetalingsperioden har utfordringer med å oppfylle forskriftens krav 

til basistilskudd. De alvorlige følgene krav om tilbakebetaling medfører, tilsier at en bør 

utvise varsomhet med å tolke forskriftens definisjon av tellende medlemmer 

innskrenkende. 

 

Øvrige rettskilder – herunder forarbeider og formålsbetraktninger – er langt mindre 

tilgjengelige, og gir fra organisasjonenes ståsted langt svakere grunnlag for slutninger. 

Selv om Fordelingsutvalgets nettside inneholder en oversikt over aktuelle forarbeider, vil 

det åpenbart være svært utfordrende for en ungdomsorganisasjon å navigere seg frem til 

relevante utsagn i disse dokumentene. 
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At organisasjonene først og fremst vil forholde seg til forskriftens ordlyd, gjelder ikke 

desto mindre når forskriften uttrykkelig og i detalj definerer hva som utgjør et tellende 

medlem. At forskriften inneholder uttrykkelige regler som har til formål å unngå 

medlemsjuks og uttelling for «passive» medlemmer, kan bidra til å styrke 

organisasjonenes forventning om at medlemmer som oppfyller kravene i forskriftens 

ordlyd skal anses som tellende. 

 

Fordelingsutvalgets presedensarkiv er, med sin systematisering etter forskriftens 

paragrafer, en mer tilgjengelig rettskilde enn forarbeidene. Presedensarkivet ser 

imidlertid ikke ut til å inneholde noen rettledning hva gjelder innmeldingspremiers 

betydning for om et medlem er tellende eller ikke. 

 

Når det gjelder forarbeidene, som Fordelingsutvalget tilsynelatende har lagt stor vekt på, 

inneholder heller ikke disse noen uttrykkelig omtale av innmeldingspremier. Drøftelsene 

av frivillighetsbegrepet i NOU 2006:13 punkt 6.1.1 (sitert i kontrollrapporten) inneholder 

etter vårt syn uttalelsene som kommer nærmest å omtale denne sakens problemstilling. 

Drøftelsen omhandler likevel strengt tatt ulønnet arbeidsinnsats som et typisk trekk ved 

deltakelse i frivillige organisasjoner. For organisasjoner som ønsker veiledning rundt 

forskriftens håndtering av innmeldingspremier, er det langt fra åpenbart at drøftelsen sier 

noe om dette. 

 

I sum er det derfor per i dag ikke rettskildemessig grunnlag for å tolke forskriftens § 6 

innskrenkende, slik at medlemmer som har mottatt en mer eller mindre uforholdsmessig 

verdifull innmeldingspremie ikke skal anses som tellende medlem. De utbetalte 

tilskuddene er dermed heller ikke urettmessige, og det er ikke grunnlag for 

Tilbakebetalingskravet. 

 

4. VILKÅRENE FOR Å KREVE TILBAKEBETALING ER IKKE OPPFYLT 

Dersom det legges til grunn at forskriftens begrep om tellende medlemmer skal forstås 

slik Fordelingsutvalget har gjort i kontrollrapporten og vedtaket, anføres det subsidiært at 

vilkårene for krav om tilbakebetaling i forskriftens § 38 første ledd likevel ikke er oppfylt. 

 

Forskriften § 38 første ledd lyder: 

 

«Dersom en organisasjon eller noen på dens vegne, gir ufullstendige eller 

ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører 

at tilskudd utbetales uberettiget eller med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller 

delvis kreves tilbake eller bli redusert påfølgende år. Også den del som i 

utgangspunktet var berettiget tilskudd kan kreves tilbake. Rente kan fastsettes 

etter forsinkelsesrenteloven (lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 

forsinket betaling m.m.» 

 

Grunnvilkåret for å kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt, er at organisasjonen eller noen 

på dens vegne har gitt «ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med 

søknad om tilskudd». 
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Av forarbeidene til bestemmelsen, NOU 1997:1 punkt 7.4.9, fremgår følgende: 

 

«Det er en betingelse at enten organisasjonen eller noen på dens vegne har forsømt 

seg – ved å gi ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med 

søknad.» 

 

Forarbeidene forutsetter altså at organisasjonen eller den som opptrer på organisasjonens 

vegne må ha forsømt seg. Dette er det naturlig å lese som et krav om skyld, det vil si 

uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett hva gjelder de «ufullstendige eller ukorrekte» 

opplysningene. Denne tolkningen har også støtte i de etterfølgende avsnittene i NOU 

1997:1 punkt 7.4.9. 

 

Denne saken gjelder Juventes opplysninger om antall tellende medlemmer ved søknader 

om tilskudd. Fra Fordelingsutvalget er det ikke anført at tallene ikke korresponderte med 

det reelle tallet på frivilling innmeldte og betalende medlemmer under fylte 26 år. Det 

synes heller ikke å være noen tvil om at medlemmene oppfylte de øvrige vilkårene som 

fremgår av ordlyden i forskriftens § 6. 

 

Den definisjonen av tellende medlemmer som Fordelingsutvalget i sitt vedtak har lagt til 

grunn, fremgår dermed ikke av forskriftens ordlyd. Fordelingsutvalgets tolkning bygger 

i stedet på relativt frie utledninger basert på temmelig generelle betraktninger fra mindre 

tilgjengelige rettskilder som forarbeider og tilskuddets formål. Noen lignende saker 

fremgår heller ikke av presedensarkivet. Juvente hadde dermed svært begrensede 

forutsetninger for å vite at de beregnet antall tellende medlemmer feil. 

 

I denne forbindelse gjentar vi at Juvente redegjorte for Tusenfryd- og Netflix-kampanjene 

i sine årsmeldinger for 2017, 2018 og 2020. At Juvente ikke fikk noen reaksjoner på 

kampanjene taler med tyngde mot at det kan bebreides organisasjonen eller dens 

representanter som uaktsomt å oppgi medlemmer som var vervet i disse kampanjene som 

tellende. 

 

Rettskildesituasjonen og forholdene rundt årsmeldingene tatt i betraktning, kan det ikke 

sies at Juvente eller organisasjonens representanter utviste skyld da ufullstendige eller 

ukorrekte opplysninger om antall tellende medlemmer ble rapportert ved søknadene om 

tilskudd. Dersom Fordelingsutvalgets tolkning av forskriftens tellende medlemmer-

begrep skulle være rett, er det derfor uansett ikke grunnlag for å kreve utbetalt tilskudd 

tilbakebetalt. 

 

5. TILBAKEBETALINGSKRAVET MÅ NEDSETTES 

5.1 Innledning 

Dersom Fordelingsutvalget har tolket forskriftens tellende medlemmer-begrep rett, og 

Juventes inngitte opplysninger gir hjemmel for Tilbakebetalingskrav etter § 38 første 

ledd, anføres det atter subsidiært at Tilbakebetalingskravet må nedsettes betydelig. 
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Forskriften § 38 åpner for at urettmessig utbetalt tilskudd «helt eller delvis» kan kreves 

tilbakebetalt. Fordelingsutvalget har krevd hele det anført urettmessige beløpet 

tilbakebetalt. Vurderingen hører i utgangspunktet inn under forvaltningens skjønn, men 

kan etter læren om myndighetsmisbruk blant annet ikke være grovt urimelig. 

 

5.2 Formildende omstendigheter 

Det er flere formildende omstendigheter i saken, som enkeltvis og samlet tilsier at 

Tilbakebetalingskravet bør begrenses til en del av det eventuelt urettmessig utbetalte 

tilskuddet: 

 

• Saken gjelder en tvilsom, innskrenkende tolkning av forskriften, hvor 

Fordelingsutvalgets tolkning bygger på relativt frie utledninger fra generelle 

betraktninger i mindre tilgjengelige rettskilder. Juvente har forholdt seg til forskriftens 

ordlyd. 

• Saken er tydeligvis den første i sitt slag. Juvente kunne ikke hente veiledning fra 

presedensarkivet. 

• Juvente har opplyst om kampanjene i sine årsmeldinger for 2017, 2018 og 2020. Juventes 

rapportering avstedkom ingen reaksjoner fra tilskuddsmyndigheten. Juvente har således 

innrettet seg etter det. 

• Tilskuddene baserer seg på søknader inngitt til dels langt tilbake i tid, da andre mennesker 

var involvert i organisasjonens ledelse og øvrige rekker. Det vises til NOU 1997:1 punkt 

7.4.9, hvor det heter: «Normalt er det gjennomtrekk av medlemmer og tillitsvalgte i 

barne- og ungdomsorganisasjonene. Det er ikke ønskelig at de som på et gitt tidspunkt er 

med, skal slite økonomisk og på annen måte med «synder» begått av forgjengere.» 

• Erfaringen viser at Juventes medlemsgrunnlag ligger nært 700-medlemmersgrensen, som 

er videreført i ny forskrift. Tilbakebetalingskravet rammer dagens og morgendagens 

Juvente svært hardt, ikke minst dersom medlemstallet fortsetter å ligge noe lavere enn 

700. 

• Kampanjene har ikke utelukkende vært motivert av rekruttering, men også – slik de 

relaterte arrangementene viser – å stimulere til treff i regi av lokallagene og forebygge 

utenforskap. Hva gjelder Netflix-kampanjen, må det tas i betraktning at digitale 

plattformer var organisasjonens eneste mulige møteplass under nedstengningen. 

• Dagens ledelse i Juvente er enig i at det er rimelig at nye medlemmer som får tilbud om 

uforholdsmessig verdifulle innmeldingspremier, ikke regnes som tellende medlemmer. 

Juvente vil ikke tilby slike innmeldingspremier i fremtiden. 

 

5.3 Særlig om grunnlagsåret 2018 

I grunnlagsåret 2020 hadde Juvente 730 tellende medlemmer. I kontrollrapporten har 

Fordelingsutvalget trukket fra 75 medlemmer, og endt opp med et tall på 655 tellende 

medlemmer. 

 

I kontrollrapporten skriver Fordelingsutvalget imidlertid også: 

 

«Juventes kampanjer kan ha vervet medlemmer som ikke nødvendigvis ville blitt medlem 

ellers. Det er imidlertid ikke sikkert at det vil gjelde alle medlemmene som ble vervet i 

kampanjene i 2017-2020.» 
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Den reservasjonen Fordelingsutvalget her uttrykker, er riktig. En vervekampanje består ikke 

bare av vervepremien, men også av et aktivt arbeid med å markedsføre organisasjonen for 

nye, potensielle medlemmer. Det er dermed sannsynlig at Juvente ville rekruttert nye 

medlemmer uavhengig av vervepremien. I denne kontrafaktiske øvelsen må det videre tas i 

betraktning at Juvente kunne benyttet vervepremier som etter Fordelingsutvalgets syn ikke 

var illegitimt verdifulle. 

 

Ved beregningen i kontrollrapporten synes imidlertid ikke Fordelingsutvalgets egen 

reservasjon å være fulgt opp, idet samtlige vervede medlemmer er trukket fra det opprinnelige 

medlemstallet. Når man tar i betraktning den usikkerheten som gjelder kontrafaktumet her – 

antallet medlemmer som uansett ville ha meldt seg inn ved en vervekampanje med premier 

av lavere verdi – og de små marginene som gjelder for grunnlagsåret 2018, bør 

Fordelingsutvalget utvise særlig forsiktighet med å kreve tilskudd utbetalt i 2020 (på 

bakgrunn av grunnlagsåret 2018) tilbakebetalt. Alternativt bør Tilbakebetalingskravet 

begrenses betydelig. 

 

6. AVSLUTNING 

Vi ber om at vedtaket ikke iverksettes før klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42 første 

ledd.» 

 

Vedtak: Fordelingsutvalget tar klagen til følge og godkjenner Juventes tellende 

medlemmer i grunnlagsårene 2017-2020. Fordelingsutvalget frafaller kravet om 

tilbakebetaling av tilskudd. 

 

  Fordelingsutvalget vil fremme forslag til departementet om endring av forskriften 

så snart som mulig slik at det ikke vil være lovlig med slike vervekampanjer som 

Juvente har gjennomført i denne saken. 

 

Sak 5 – Nasjonal grunnstøtte 2023 - tilskuddsberettigelse 
 

5.1 Aktivitetsklubben 

 

Vedtak: Aktivitetsklubben (AK) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2023. 

 

AK får bonuspoeng for kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styret, andelen 

tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene 

a), b), c) og d). 

 

5.2 Norske Samers Riksforbund 

 

Vedtak: Norske Samers Riksforbund (NSR) gis tilskudd etter forskriften § 14 for 

tilskuddsåret 2023. 

 

NSR får ikke bonuspoeng for kjønnsbalanse eller ungdomsrepresentasjon i styret 

siden det ikke er minimum 40 % av hvert kjønn eller mer enn 50 % under 27 år i 
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sentralstyret, se forskriften § 16 tredje ledd bokstavene a) og b). NSR får heller 

ikke bonuspoeng for andelen tellende medlemmer eller selvstendighet siden det 

ikke er minst 50 % tellende medlemmer i organisasjonen, se forskriften § 16 tredje 

ledd bokstavene c) og d). 

 

5.3 Redningsselskapet 

 

Vedtak: Redningsselskapet (RS) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2023. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget RS søknad om å benytte grunnlagsåret 2019.  

 

5.4 Skeiv Ungdom 

 

Vedtak: Skeiv Ungdom (SKU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 2023. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget SKUs søknad om å benytte grunnlagsåret 2019. 

 

5.5 Ungdom mot EU 

 

Vedtak: Ungdom mot EU (UMEU) gis tilskudd etter forskriften § 13 for tilskuddsåret 

2023. 

 

Fordelingsutvalget har innvilget UMEUs søknad om å benytte grunnlagsåret 

2019.  

 

Sak 6 – Basistilskudd 2023 
 

Fordelingsutvalget får tilbakemeldinger fra organisasjonene om at mange sliter med dårlig 

økonomi etter den generelle prisoppgangen i Norge siste året. Særlig gjelder dette mindre 

organisasjoner i tilskuddsordningen som ofte er svært avhengig av den nasjonale grunnstøtten de 

mottar fra Fordelingsutvalget. Utvalget diskuterte å øke basistilskudd fra 2 ganger grunnbeløpet 

i folketrygden (G) for tilskuddsåret 2023. I forkant av møtet ble utvalget tilsendt et Excel-ark 

med utregninger av hvordan organisasjonenes tilskudd kunne bli med 2 G, 2,5 G, 3 G og 3,5 G.  

 

Vedtak: Utvalget vil be departementet om å se på om det kan være tiltak som kan 

iverksettes for å hjelpe organisasjonene i en overgangsfase, og spesielt se på om 

det kan være et godt tiltak å øke basistilskuddet fra 2 ganger grunnbeløpet i 

Folketrygden til f.eks. 3 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Siden de minste 

organisasjonene ofte får hovedandelen av tilskuddet fra basistilskuddet og en 

mindre andel fra det variable tilskuddet, vil en økning av basistilskuddet gi en 

raskere og mer direkte økning av tilskuddet til de minste organisasjonene fremfor 

en generelle økning av tilskuddspotten. 
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Sak 7 – Orienteringssaker 
 

7.1 BFDs avgjørelse i klagesak fra Norges Speiderforbund 

Sekretariatet orienterte om at departementet opprettholdt utvalgets vedtak i klagesaken fra 

Norges Speiderforbund angående klage på underkjennelse av sentralt kurs i kontrollen 2022. 

 

Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 8 – Møtedatoer for våren 2023 
 

Vedtak: Utvalget har møter: 

 

1. februar, kl. 09.00 – 11.00 (møtet avholdes fortrinnsvis på Teams) 

10. februar, kl. 10.00 – 13.00 (møtet avholdes fortrinnsvis på Helsfyr) 

7. mars, kl. 09.00 – 12.00 (møtet avholdes fortrinnsvis på Teams) 

17. april, kl. 10.00 – 13.00 (møtet avholdes fortrinnsvis på Teams) 

25. mai, kl. 11.00 – 14.00 (møtet avholdes fortrinnsvis på Teams) 

 

Sak 9 – Eventuelt 
 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Ved protokollen: 

      

Carl F. Gjerdrum (sign.)   

seniorrådgiver   

 

Protokollen godkjennes: 

 

Kristin Johnsrud   

leder 

 

 

Møteplan for Fordelingsutvalget 2023: 

2. møte, onsdag 1. februar 2023 kl. 09.00 – 11.00 

3. møte, fredag 10. februar 2023 kl. 10.00 – 13.00 (møtet avholdes i Oslo) 

4. møte, tirsdag 7. mars 2023 kl. 09.00 – 12.00 

5. møte, mandag 17. april 2023 kl. 10.00 – 13.00 

6. møte, torsdag 25. mai 2023 kl. 11.00 – 14.00 

 

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

 

Neste halvårsmøte med BFD avholdes fredag 10. februar 2023 kl. 13.30. 

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


