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Høringsbrev - forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette ut forslag til endringer i 

forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner på høring. 

 

Frist for innspill og kommentarer til forslaget er 30. september 2014. 

 

Formålet er å sikre at forskriften er i tråd med dagens krav til statlige tilskuddsordninger, at 

den er oversiktlig og tydelig for søkerne og utformet på en måte som sikrer god kontroll med 

tilskuddene. Departementet vil be om organisasjonenes syn på endringene. 

 

Forskriften er vurdert opp imot Bestemmelser om økonomistyring i staten og 

Kulturdepartementets veileder ”Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og 

ungdomsorganisasjoner”.  

 

Høringsforslaget inneholder både endringer i forskriften som er ment å endre gjeldende rett, 

men også endringer som kun er ment som klarlegginger og nedfelling av praksis innenfor 

gjeldende rett. For oversiktens skyld er endringer i gjeldende rett behandlet under punkt 2, 

mens endringer i forskriften som ikke gir endringer i gjeldende rett er behandlet under punkt 

3. 

 

1. BEHOVET FOR ENDRING 

1.1 Behov for forenkling, harmonisering og tydeliggjøring 

Regjeringen vil gjøre vilkårene for frivillige organisasjoner bedre, blant annet ved å gjøre 

reglene enklere og byråkratiet mindre. 
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Departementet har søkt å gjøre forenklende grep innenfor stønadsordningen. Særlig vekt har 

vært lagt på å gjøre regelverket klarere, så mindre tid brukes til tolkningstvil både hos 

organisasjonene og Fordelingsutvalget.  

 

1.2 Behov for bedre kontroll 

Kontroll og forenkling er ofte to hensyn som står opp mot hverandre, og kontrolltiltak kan 

oppleves belastende for organisasjonene. Historikken viser likevel at det må gjøres noen 

mindre grep for å sørge for enklere og bedre kontroll med ordningene. Klare krav til kontroll 

kan også virke til å lette organisasjonenes arbeid, ved at man i mindre grad må ty til de mer 

belastende kontrolltiltakene. 

 

2. ENDRINGER I REGELVERKET FOR TILSKUDDSORDNINGEN 

Under behandles departementets forslag til endringer i forskriften. Endringene som behandles 

her i punkt to antas å ha større eller mindre betydning for tilskuddsordningene og for søknad 

om tilskudd. Hvert punkt må sees i sammenheng med punkt 5 som gir en samlet oversikt over 

de foreslåtte endringene i forskriften. 

 

2.1 Barne- og ungdomsstrukturer – forskriftens §§ 5, 13 og 17 

Departementet mener det er uklart for organisasjonene hvem som har ansvaret for søknader 

om tilskudd når det er en barne- og ungdomsstruktur som står som søker. Departementet 

mener det bør være det øverste styrende organ i organisasjonen som undertegner og sender 

inn søknaden, og at det ikke lenger bør være mulig for barne- og ungdomsstrukturer å stå som 

søker av tilskudd. Departementet vil presisere at eksisterende barne- og ungdomsstrukturer vil 

kunne regnes som ”eget styre for barne- og ungdomsorganisasjoner” etter § 13 og at disse vil 

kunne søke gjennom sine hovedorganisasjoner. 

 

Det er i 2014 kun én barne- og ungdomsstruktur som søker om tilskudd. Departementet anser 

derfor ikke at en slik endring vil fjerne fokuset på barn og ungdom i organisasjonene. De 

fleste barne- og ungdomsorganisasjonene er allerede selvstendige, og forskriftens øvrige 

bestemmelser sikrer barn og unges innflytelse i organisasjonene. Departementet mener 

endringen også vil føre til en forenkling av forskriften og forståelsen av denne.  

 

Departementet foreslår derfor at alle henvisninger til barne- og ungdomsstrukturer tas ut av 

regelverket.  

 

2.2 Medlem - forskriftens § 7 

Forskriftens § 7 definerer hvem som skal telles med som medlemmer. Antallet medlemmer 

har først og fremst betydning ved utmålingen av bonuspoeng for andelen tellende medlemmer 

i organisasjonen, jf. § 16 tredje ledd bokstav c, hvor det gis 60 % tillegg på grunnpoengene 

dersom organisasjonen har minimum 50 % tellende medlemmer. I og med at bonuspoeng for 

andelen tellende medlemmer også har betydning for utmåling av bonuspoeng for 

selvstendighet, jf. § 16 tredje ledd bokstav d), vil minimum 50 % tellende medlemmer kunne 

utløse 80 % tillegg på grunnpoengene. Det er derfor svært viktig at antallet tellende 

medlemmer og medlemmer telles riktig. 
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Departementet mener at avgrensningen kan medføre at organisasjonene i noen tilfeller 

nærmest oppfordres til å unnta demokratiske rettigheter fra ”ikke-tellende” medlemmer siden 

dette vil kunne øke deres andel av tellende medlemmer. Departementet mener dette 

undergraver et viktig prinsipp om at alle som er medlemmer i frivillige organisasjoner bør ha 

de samme rettighetene i sin organisasjon, jf. §§ 1, 2 første ledd bokstavene c) og d) og 13 

bokstav b).  

 

Departementet ser at forslaget kan slå uheldig ut for organisasjoner som har mange ikke 

betalende medlemmer under 15 år. Departementet finner derfor at det bør gjøres et unntak for 

medlemmer under 15 år som ikke har demokratiske rettigheter. 

 

Departementet vil presisere at alle enkeltmedlemmer i organisasjonen skal telles som medlem 

dersom § 7 endres. Det gjelder både støttemedlemmer, personer med livsvarig medlemskap, 

æresmedlemmer o.l. Det vil imidlertid ikke gjelde for andre enn fysiske personer, som for 

eksempel bedrifter, foreninger og organisasjoner. Det innføres et unntak for medlemmer 

under 15 år som ikke har demokratiske rettigheter.  

 

2.3 Årskontingent - forskriftens § 8 

Departementet anser at det er to problemer med dagens regler for betaling av årskontingent. 

 

Et hovedprinsipp i forskriften er at et medlem skal bekrefte sitt medlemskap hvert år. 

Departementet vil derfor foreslå å begrense muligheten til å betale for to år av gangen ved å 

innskrenke perioden for når man kan betale for det neste året. Grensen bør settes så nærme 

årsskiftet som mulig for å få størst effekt. Imidlertid er det enkelte av organisasjonene i 

ordningen som sender ut faktura for neste års kontingent allerede i oktober. Departementet 

mener det fortsatt bør være mulighet for det, og foreslår derfor at datoen settes til 1. oktober.  

 

Det andre forholdet er at det er problematisk for organisasjonene å skille mellom 

nyinnmeldinger og medlemmer som har vært medlem i flere år når de får inn kontingenter fra 

sine medlemmer. Dette skaper også et merarbeid for tilskuddsmyndighetene ved kontroll. Det 

er samtidig et kunstig skille mellom å inkludere to kontingenter i samme betaling og å betale 

to forskjellige fakturaer for eksempel med noen minutters mellomrom. I tillegg er det uklart 

hva som menes med nyinnmelding. Vil et medlem som ikke betaler kontingent et år regnes 

som nyinnmeldt når det betaler kontingent igjen, eller gjelder det kun personer som aldri har 

vært medlem av organisasjonen?  

 

Departementet mener det derfor bør åpnes for at alle medlemmer i organisasjonen, uavhengig 

om det er nyinnmeldt eller ikke, kan betale kontingent for innmeldingsåret og første hele 

medlemsår samtidig. Disse forslagene vil utgjøre en klar forenkling av forskriften siden det er 

mye forvirring rundt denne paragrafen. Intensjonen i forskriften om å bekrefte sitt 

medlemskap hvert år ivaretas ved at medlemskapet for inneværende og neste år kun kan 

betales de siste tre månedene i året. 

 

Departementet foreslår at § 8 første ledd endres slik at årskontingent kan betales for to år, men 

at årskontingent for et år tidligst kan være betalt 1. oktober foregående år. 
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2.4 Tellende lokallag – forskriftens § 9 

Forskriften setter få krav til hvor mye aktivitet det skal være i et tellende lokallag. 

Departementet erfarer, blant annet gjennom Fordelingsutvalgets kontrollrapporter, at enkelte 

organisasjoner har et stort antall lokallag uten reell aktivitet.  

 

Da forskriften ble innført i 1997 var minstekravet at det skulle gjennomføres et årsmøte. Etter 

forskriftsrevisjonen i 2003 ble imidlertid dette kravet fjernet, og det ble i stedet et krav at man 

måtte føre opp en dato for valg av styre. Dette for å ivareta forskjellene i organisasjonenes 

oppbygning og væremåte. 

 

NOU 1997:1 Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner (Stensrud-utvalget) 

diskuterte aktivitet i lokallagene i kapittel 7.3.6. De var opptatt av at lokallagene er selve 

byggeklossene i organisasjonene, og at lokallagene skal være en arena for medbestemmelse 

og demokrati.  

 

Departementet mener at det vil være nødvendig å bevisstgjøre organisasjonene/lagene om at 

det forventes reelle, aktive lag når man får tilskudd gjennom denne tilskuddsordningen. 

Departementet tror det kan være fornuftig å innføre et krav om at lokallagene gjennomfører 

minst én medlemsrettet aktivitet hvert kalenderår. Det bør innføres et krav i årsrapportene 

etter § 10 om at det opplyses om at det har vært gjennomført en slik aktivitet. Departementet 

har vurdert om lokallagene også skal beskrive hva denne aktiviteten har bestått i. Det er ikke 

krav i forskriften til hva lokallag skal drive med. Departementet har vurdert det slik at 

konkrete krav vil føre til for store rapporteringskrav og vanskelige avgrensingsspørsmål.  

 

Siden det ikke innføres konkrete krav til aktiviteten vil ikke kravet øke rapporteringsbyrden 

for lokallagene i organisasjonene.  Lokallagene må allerede fylle ut årsrapporter hvert år. 

Departementet legger til grunn at aktivitet kan rapporteres gjennom avkrysning av et ekstra 

felt i rapporten. Mange organisasjoner har allerede krav om å opplyse om aktiviteter i sine 

årsrapporter.  

 

Selv om rapporteringen blir begrenset anser departementet endringen som viktig for å 

understreke og støtte opp under forskriftens formål. 

 

I tråd med dette tas det inn et krav om minst en medlemsrettet aktivitet i forskriftens § 9. Det 

tas også inn i forskriftes § 10 at lokallaget må opplyse om de har gjennomført minst en 

medlemsrettet aktivitet i årsrapporten. 

 

2.5 Definisjoner og krav vedrørende kurs – forskriftens § 11 

2.5.1 Kravet til kurstimer 

I dag er det et krav at et kurs har ti timer med pedagogisk aktivitet. Det er et mål å 

harmonisere de forskjellige tilskuddsregelverkene som organisasjonene må forholde seg til. I 

”Forskrift om studieforbund og nettskoler”, som trådte i kraft 1.1.2010, § 7, femte ledd 

bokstav a), settes det som krav til kurs at de må ha minst 8 kurstimer. I samme forskrift § 2 

bokstav b), defineres en kurstime til 60 minutter med organisert læring, hvor pauser på inntil 

15 minutter per time kan inngå. 
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Departementet finner at disse kravene er enklere å forholde seg til enn dagens krav, og vil gi 

organisasjonene større frihet til å organisere kurs på en for dem hensiktsmessig måte. 

 

2.5.2 Kravet til deltakere 

I dagens forskrift stilles det krav til at kurs må ha mellom 10 og 100 deltagere og at deltakerne 

må ha tilknytning til 5 ulike lokallag eller bostedsadresse i tre ulike fylker. 

 

 Minst 10 deltakere 

 

I tråd med endringsforslaget vedrørende kravet til kurstimer, ønsker departementet også å 

harmonisere kravet til antallet deltakere med kravet til antallet i ”Forskrift om studieforbund 

og nettskoler”. Det er per i dag ingen krav til hvor mange deltakere det skal være på kurs i 

regi av voksenopplæringsloven. For å bidra til harmonisering foreslår departementet at 

antallet deltakere på kurs senkes til 5 deltakere. Vi minner om at organisasjonene uansett kun 

får uttelling for antallet tellende medlemmer på kurset.  

 

 Maksimum 100 deltakere  

 

Departementet har fått tilbakemelding fra Fordelingsutvalget at regelen om maksimum 100 

deltakere på kurs skaper utfordringer for organisasjonene.  

 

Regelen om maksimalt antall deltakere ble innført for at deltakerne på kursene skulle få et 

best mulig pedagogisk utbytte. Barne- og ungdomsorganisasjonene i arbeidsgruppen som så 

på kurs før forskriftsendringen i 2007, foreslo 200 deltakere som tak. En gjennomgang av 

søknadene for tilskuddsåret 2014 viste at kun et fåtall av organisasjonene rapporterte kurs 

med flere enn 100 deltakere.  

 

Fordelingsutvalget har frem til nå sagt at dersom en organisasjon har flere enn 100 deltakere 

på et kurs, kan dette kurset deles i mindre deler. Imidlertid må hver del tilfredsstille alle 

kravene til kurs i forskriften. For noen organisasjoner er det helt naturlig å dele et stort kurs i 

mindre deler da deltakerne kan inndeles i grupper etter for eksempel musikkinstrument, 

korstemmer, tema, alder og lignende. For enkelte kurs, hvor deltakerne deltar på mange 

forskjellige seminarer, for eksempel sommerleire, kan det være en utfordring for 

organisasjonene å dele opp i mindre kurs.  

 

Departementet forslår derfor å heve taket på antallet deltakere til 200. Departementet ønsker 

ikke å fjerne taket helt for å hindre at organisasjoner med store massesamlinger får for stor 

uttelling. 

 

 Tilknytning til minst 5 lokallag 

 

Departementet ser, i likhet med Fordelingsutvalget, at det er et problem at enkelte, større 

organisasjoner har så mange lokallag at de med letthet fyller kravet til 5 lokallag med lokallag 

fra ett fylke. Dette svekker målet om kun å gi støtte på bakgrunn av sentrale kurs. For at 

kursene skal oppfylle intensjonen om å være sentrale, bør det kun være krav om at deltakerne 

har bostedsadresse i minst 3 fylker.  
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2.6 Organisasjonsnummer – forskriftens §§ 13 og 14 

Departementet foreslår at det skal være et krav om at organisasjonen som søker har et 

organisasjonsnummer. Det vil si at det blir et krav at søkerorganisasjonen er registrert i 

Frivillighetsregisteret.  

 

Registreringen og organisasjonsnummeret fungerer som en formell identifikasjon av hvem 

organisasjonen er. På sikt vil også kravet kunne sette Fordelingsutvalget i stand til å forenkle 

søknadsprosedyrer gjennom automatiske oppslag i Frivillighetsregisteret. Tekniske løsninger 

for dette vil mest sannsynlig ikke være på plass når endringene i forskriften trer i kraft. 

Departementets vurdering er at det likevel er viktig å legge til rette for dette i regelverket, slik 

at framtidige tekniske løsninger kan implementeres uten at regelverket må endres.  

 

Registrering i Frivillighetsregisteret vil være viktig for organisasjonene i mange andre 

sammenhenger, blant annet for å få opprettet bankkonto. Departementet legger derfor til 

grunn at kravet ikke vil føre til vesentlige nye byrder for organisasjonene. 

 

Departementet foreslår at det tas inn krav om organisasjonsnummer i forskriftens § 13 og 14. 

 

2.7 Basistilskuddets størrelse – forskriftens § 15 

Etter § 15 bør ikke basistilskuddet settes lavere enn tre ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

Bestemmelsen gir en nødvendig forutsigbarhet for barne- og ungdomsorganisasjonene 

gjennom at de er gitt sterke signaler om et minste tilskuddsbeløp.  

 

At beløpet er knyttet til folketrygdens grunnbeløp er ikke uten konsekvenser. Reguleringen av 

grunnbeløpet følger ikke justeringer i prisvekst, og har jevnt over vært høyere enn endringene 

i tilskuddsordningenes midler. Dette har ført til at over tid har mer av midlene til nasjonal 

grunnstønad gått til basistilskudd, og mindre til variabelt tilskudd etter § 16.  

 

Departementet har vurdert om bestemmelsen om basistilskuddets størrelse skal utgå. 

Departementet legger imidlertid til grunn at det har stor betydning for organisasjonene å ha 

noe forutsigbarhet.  

 

Selv om grensen videreføres ser departementet at det er grunn for å se på størrelsen på 

basistilskuddet. Dagens beløp har med de forskyvningseffektene som har vært ført til at et 

uforholdsmessig stort beløp går til grunntilskudd. For at ikke betydningen av det variable 

tilskuddet skal bli for liten foreslår departementet at basistilskuddet ikke bør settes lavere enn 

to ganger grunnbeløpet. Departementet vil legge til at dette vil harmonisere basisbeløpets 

størrelse med stønadsordningen for funksjonshemmendes organisasjoner.  

 

Endringen vil få økonomiske konsekvenser for organisasjonene. Endringen representerer en 

prioritering av organisasjoner med mange poeng framfor organisasjoner med få.  

 

2.8 Kriterier for å motta etableringstilskudd - forskriftens § 17 

Etter forskriftens § 17 andre ledd bokstav g og h stilles det krav til at organisasjonen har 

lokallagsbasert virksomhet og nasjonal karakter. Departementet mener at disse begrepene er 

svært uklare. Siden det i § 14 settes som krav at organisasjonene må ha minimum 2 tellende 
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lokallag i ulike fylker, foreslår departementet at dette også settes som minstekrav for å motta 

etableringstilskudd. Det vil dermed være enklere for organisasjonene og Fordelingsutvalget å 

vite hvilke krav som stilles. Samtidig vil bruken av skjønn minskes, og det vil sørge for en 

forenkling av forskriften, samt fremme likebehandling av organisasjonene. 

 

2.9 Kontrolltiltak 

2.9.1 Dokumentasjon av medlemstall – forskriftens § 25 

Departementet mener, i likhet med Fordelingsutvalget, at kravet om en medlemsliste ved 

kontant betaling til sentralleddet, undertegnet av leder og en annen som styret i 

organisasjonen har gitt fullmakt, kan skape risiko for mislighold og feil. Det er vanskelig for 

en leder i organisasjonen å vite om alle på en slik liste faktisk har betalt kontingenten. Da må 

hver enkelt betale til lederen personlig.  

 

Ofte kommer kontant betaling til sentralleddet via lokale ververe, eller for eksempel via 

betaling av medlemskap på arrangementer. Disse kunne gått inn i et lokallagsregister, men det 

er mer praktisk for organisasjonen at betaling og medlemsinformasjon går direkte til 

sentralleddet. 

 

Departementet mener at de sentrale listene bør byttes ut med dokumentasjon hvor den som 

verves signerer på at det er betalt kontingent til organisasjonen for det eller de gjeldende 

grunnlagsår. Denne dokumentasjonen må også inneholde dato for betalingen, hvilket år det 

betales for og størrelsen på kontingenten.  

 

Det er også viktig at det settes krav til at organisasjonene må oppbevare dokumentasjon som 

viser at kontingenten er gitt til sentralleddet.  

 

Departementet forslår at § 35 tredje ledd i forskriften endres. Se forslag til endring i punkt 5. 

 

2.9.2 Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning – forskriftens § 28 

Departementet mener at sentralstyrets sammensetning bør dokumenteres bedre enn i dag. Det 

bør være et krav at organisasjonen kan legge fram en underskrevet protokoll fra møtet hvor 

styret ble valgt. Dette er informasjon som ligger i Frivillighetsregistret og som på sikt kan 

hentes derfra. Departementet vurderer imidlertid at regelverket bør åpne for at slik 

dokumentasjon kan kreves på selvstendig grunnlag.  

 

Departementet foreslår derfor at det i forskriftens § 28 tas inn et krav om underskrevet 

protokoll fra møtet hvor styret ble valgt. 

 

2.9.3 Krav til søknad – forskriftens § 30 

Krav til årsregnskap - § 30 andre ledd bokstav a 

Fordelingsutvalget skriver i brevet til departementet av 28. juni 2011 at standarden for 

regnskapsføring ofte gjør det vanskelig å kontrollere at tilskuddet er nyttet etter 

forutsetningene. Ofte består regnskapet bare av noen få sekkeposter, og dermed må det bes 

om å få tilsendt spesifisert regnskap. Departementet foreslår derfor at det innføres et klart krav 
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om regnskap som er spesifisert på kontonivå. Klarhet i dette kravet vil gi organisasjonene 

bedre forutsigbarhet og organisasjonene vil slippe krav om tilleggsdokumentasjon ved 

kontroll.  

 

Departementet foreslår derfor at i § 30 andre ledd bokstav a settes det inn et krav om 

spesifisert årsregnskap, og at det settes inn en setning som spesifiserer at regnskapet må være 

spesifisert på kontonivå. 

 

Godkjenning av søknadsskjema - § 30 tredje ledd 

Departementet mener det er unødvendig med en godkjenning av søknadskjemaene fra 

departementet. Denne oppgaven kan overlates til Fordelingsutvalget og sekretariatet. 

Departementet foreslår derfor at § 30 tredje ledd strykes. 

 

Krav til signatur fra to personer - § 30 fjerde ledd 

Forskriftens § 30 fjerde ledd stiller krav om to signaturer på søknaden. Departementet kan 

ikke se at to signaturer sikrer ordningen mot mislighold, og mener at dette uansett ivaretas 

gjennom sanksjonsmulighetene i § 38. Departementet mener det også vil være en klar 

forenkling at organisasjonen kun trenger underskrift av én person. 

 

Fordelingsutvalget bruker fra og med 2013 elektroniske søknadsskjemaer. Det derfor ikke 

lenger er nødvendig å ha med setningen ”Kravet til signatur er ikke til hinder for at 

organisasjonen bruker elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende 

metode for å autentisere avsender.” 

 

Departementet foreslår derfor at det stilles et krav til at søknad underskrives av daglig leder, 

eller en annen styret har gitt fullmakt.  

 

2.9.4 Revisjon – forskriftens § 31 

Særattestasjon ved internasjonal grunnstøtte 

Etter forskriftens § 31 stilles det krav om særattestasjon fra revisor ved nasjonal grunnstøtte, 

etableringsstøtte og uttrappingstilskudd. Det stilles ikke et slikt krav ved tildeling av 

internasjonal grunnstøtte. Etter bestemmelsen kan departementet fastsette bestemmelser om 

særattestasjon ved internasjonal grunnstøtte, denne muligheten er ikke benyttet. 

 

Fordelingsutvalget har gitt uttrykk for at det bør stilles krav til særattestasjon også ved 

internasjonal grunnstøtte. Departementet ser imidlertid at noen organisasjoner mottar svært 

små beløp i internasjonal grunnstøtte. Dette gjelder særlig politiske ungdomsorganisasjoner 

som ikke kan søke om nasjonal grunnstøtte. For disse vil et krav om særattestasjon ikke være 

proporsjonalt med beløpet som ytes.  

 

Departementet vil derfor foreslå at det settes et krav om særattestasjon for internasjonal 

grunnstøtte, men at det gjelder et unntak for partipolitiske ungdomsorganisasjoner under en 

viss poengsum. Det overlates til Fordelingsutvalget å sette grensen for særattestasjon fra år til 

år. Se forslag til utforming av bestemmelsen under punkt 5, § 31. 
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Skjema for revisjon 

Etter § 31 fjerde ledd andre punktum skal særattestasjon føres på eget skjema, godkjent av 

departementet. Departementet mener at både utforming og godkjenning av skjema kan 

overlates til Fordelingsutvalget og sekretariatet.  

 

2.9.5 Krav til å sende inn årsregnskap – forskriftens § 37 

Dersom en organisasjon som har mottatt tilskudd ett år ikke søker om tilskudd påfølgende år 

er det ikke etter forskriften en uttrykkelig hjemmel for å kreve årsregnskap med 

revisjonsberetning. Dette er klar en forutsetning for å kunne kontrollere om tilskuddet er brukt 

i tråd med forutsetningene at årsregnskap leveres.  

 

Departementet foreslår derfor at det innføres et krav om å levere årsregnskap i § 37 også for 

organisasjoner som ikke søker stønad påfølgende år.  

 

2.10 Sanksjoner – forskriftens § 38 

2.10.1 Adgang til å motregne feilutbetalt tilskudd mot tilskudd påfølgende år 

Departementet mener at det bør gå uttrykkelig fram av ordlyden i § 38 at tilskudd som har 

feilutbetalt på grunn av ufullstendige eller ukorrekte opplysninger kan motregnes i tilskudd 

påfølgende år. 

 

2.10.2 Frist for å kreve tilbake tilskudd 

Etter § 38 fjerde ledd kan ikke tilbakebetalingskrav fremmes senere enn tre år regnet fra første 

januar i det kalenderåret kravet fremsettes skriftlig. 

 

Departementet finner det lite hensiktsmessig at forskriften har andre foreldelsesfrister enn det 

som følger av lovverket. Slik bestemmelsen er utformet vil også fristen i visse tilfeller være 

mer enn foreldelseslovens frist, slik at Fordelingsutvalget vil kreve inn midler som er foreldet 

etter foreldelsesloven. I andre tilfeller, særlig i tilfeller hvor det har vært gitt uriktige 

opplysninger så vil fristen kunne være kortere enn foreldelseslovens regler.  

 

Ved krav mot enkeltpersoner som har opptrådt erstatningsbetingende gjelder 

foreldelseslovens regler. Departementet mener at foreldelseslovens regler bør gjelde både mot 

krav om organisasjonene og krav mot enkeltpersoner, slik at foreldelse ikke blir avgjørende 

for hvilken sanksjon Fordelingsutvalget bør velge. Selv om enkeltpersoner har opptrådt 

erstatningsbetingende kan dette være et utslag av kollektive beslutninger tatt i organisasjonen 

som det ikke er rimelig at den enkelte belastes for fullt ut.  

 

Departementet foreslår derfor at bestemmelsene om foreldelse av krav i § 38 fjerde ledd 

strykes. 

 

2.10.3 Utestengelse 

Etter § 38 sjette ledd kan organisasjoner som utviser klanderverdig opptreden utestenges fra 

ordningen i ett til to år. 
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Fordelingsutvalget har erfart at å kunne utelukke en organisasjon i opp til to år er for kort tid. 

Særlig gjelder dette i saker hvor store summer er mottatt uberettiget etter bevisst mislighold 

og juks fra organisasjonen, og hvor ledelsen i organisasjonen blir sittende. Departementet 

legger til grunn at det er viktig å sende et klart signal til organisasjonen om at deres oppførsel 

er uakseptabel, og at det i noen tilfeller kan være for liten straff å utestenge organisasjonen i 

to år. Departementet foreslår derfor at perioden for utestengelse økes til opp til fem år.  

 

2.11 Overgangsbestemmelser – forskriftens § 42 

Dagens overgangsregler gjaldt til og med grunnlagsåret 2012, og kan således sløyfes ettersom 

den reviderte forskriften tidligst kan trå i kraft fra og med tilskuddsåret 2015 (grunnlagsåret 

2013). 

 

I brevet er det foreslått innskrenkende endringer i §§ 8 og 25 tredje ledd, vedrørende betaling 

av årskontingent. For at disse endringene ikke skal gis tilbakevirkende kraft foreslås det at 

endringene ikke trer i kraft før grunnlagsåret 2015. 

 

3. KONSEKVENSJUSTERINGER OG KLARGJØRINGER 

Følgende endringer er justeringer av ordlyden i forskriften for å bringe den i tråd med 

gjeldende praksis, eller endringer i ordlyden som følge av annet regelverk og andre tekniske 

endringer. Ingen av endringene under punkt 3 antas å føre til vesentlige endringer av 

gjeldende rett. Endringene må leses i sammenheng med punkt 5. 

 

3.1 Organisasjoner som omfattes av forskriften – forskriftens §§ 2 og 5 

Selv om det i § 2 er angitt at tilskuddsordningen er for barne- og ungdomsorganisasjoner, har 

praksis siden opprettelsen av ordningen i 1997 vært at også organisasjoner som ikke direkte er 

opprettet for og av ungdom også har kunnet få tilskudd for sitt barne- og ungdomsarbeid. 

Blant disse organisasjonene finnes for eksempel Norges Røde Kors, Norges Astma- og 

allergiforbund, Norsk Folkehjelp, Dysleksi Norge, Den Norske Turistforening, Korpsnett 

Norge, Norges Handikapforbund, Norske Samers Riksforbund m.fl. Disse organisasjonene 

gjør et viktig arbeid med og for barn og unge, og fremmer formålet etter forskriftens § 1, men 

har ikke i utgangspunktet barne- og ungdomsrettet målsetning. Departementet foreslår derfor 

at begrepet ”barne- og ungdomsrettet” i første setning i § 2 andre ledd sløyfes. Definisjonen i 

§ 5 bokstav b endres tilsvarende.  

 

3.2 Opplysningsplikt – forskriftens § 4 

Departementet mener at bestemmelsen om innsyn i medlemsregistre hører mer hjemme i 

bestemmelsene om kontroll, og foreslår derfor at tredje ledd flyttes til § 37 som et nytt femte 

ledd. 
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3.3 Definisjoner – forskriftens § 5 bokstav a 

Arbeidsdeling og departementsnavn skifter i tråd med skiftende politiske prioriteringer. For å 

unngå behov for å oppdatere forskriften med nye departementsnavn foreslår departementet at 

definisjonen gjøres mer beskrivende ved at departementsnavnet byttes ut med ”ansvarlig 

departement for tilskuddsordningene” 

 

3.4 Tellende medlem – forskriftens § 6 

Det er praksis at medlemmer som er av et annet statsborgerskap enn norsk og er bosatt utenfor 

Norge, ikke skal telles med som tellende medlemmer og ikke inngå i grunnlaget for 

beregningen av grunnstøtten til nasjonalt arbeid. Departementet viser til at det tidligere var en 

hovedregelen at medlemmer stod tilsluttet et lokallag, og viser til forarbeidene til forskriften, 

NOU 1997:1, side 59 andre spalte, der Stensrud-utvalget skriver at ”Utgangspunktet må være 

at man er med i laget der man bor og er registrert i folkeregisteret.” Departementet mener det 

også av kontrollhensyn er viktig at det kun gis tilskudd til personer som i utgangspunktet er 

bosatt i Norge. 

 

I følge Fordelingsutvalgets sekretariat er denne praksisen imidlertid ikke klar for 

organisasjonene. Departementet foreslår derfor at det føyes til en setning om dette i § 6 slik at 

det går uttrykkelig fram av bestemmelsen at tellende medlemmer må være bosatt i Norge. 

 

3.5 Innholdet i nasjonal grunnstøtte – forskriftens § 12 

Departementet mener at det i andre ledd bør settes inn en henvisning til forskriften § 16 sjette 

ledd, hvor denne utmålingen beskrives. 

 

3.6 Kriterier for å motta basistilskudd – forskriftens § 13 

3.6.1 Tidspunkt for oppfyllelse av vilkår 

Det er uklarheter i forskriften om hvilke tidspunkt de forskjellige kravene i forskriften gjelder 

fra. Kravene til grunnlagsdokumentasjon gjelder for grunnlagsåret eller søknadsåret, men det 

er ingen beskrivelse av når kravene til å motta basistilskudd etter § 13 gjelder fra. 

Departementet mener det er naturlig at dette settes til søknadstidspunktet siden det er krav om 

at det sendes inn vedtekter for organisasjonen, jf. § 30 andre ledd bokstav b). 

 

3.6.2 Krav til representanter til landsmøtet – bokstav c 

Mange organisasjoner i ordningen har direktemedlemmer. Disse velger sine representanter til 

landsmøtet på egne møter. Dette reflekteres ikke i forskriften i dag. Departementet mener at 

forskriften må endres slik at den gjenspeiler realitetene i organisasjonene. 
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3.7 Kriterier for å motta etableringstilskudd – forskriftens § 17 

3.7.1 Nye organisasjoner 

Etter § 17 er det ”nye” organisasjoner som kan motta etableringstilskudd. Departementet 

erfarer at det kan oppleves uklart hva som menes med ”Nye barne- og 

ungdomsorganisasjoner”.  

 

Fordelingsutvalgets praksis viser at det har vært gitt tilskudd til organisasjoner som 

Redningsselskapet (stiftet 1871), Norges Livredningsselskap (stiftet 1906) og Dysleksi Norge 

(stiftet 1976). 

 

Departementet mener at bruken av ordet ”nye” kan skape forvirring, og foreslår å sløyfe dette. 

Som det følger av redegjørelsen over vil dette være i tråd med dagens praksis.  

 

3.7.2 Tidspunkt for oppfyllelse av vilkår 

Departementet foreslår at det presiseres at vilkårene for etableringsstøtte må være oppfylt pr. 

31. desember i søknadsåret. 

 

3.8 Utmåling av uttrappningstilskudd – forskriftens § 20 

Departementet viser til brev fra departementet til Fordelingsutvalget datert 30. juni 2008. Her 

skriver departementet at ”Vi mener at det er rimelig å tolke bestemmelsene dit hen at 

uttrappingstilskudd skal kunne mottas tre ganger innenfor en periode på maksimalt syv år.” 

Departementet mener at denne tolkningen bør tas inn i forskriften for å gjøre paragrafen 

klarere. 

 

3.9 Søknad – forskriftens § 30 

3.9.1 Skjema for tilskuddsberettigelse - § 30 første ledd andre punktum  

Med innføringen av elektroniske søknadsskjemaer er skjemaet for tilskuddsberettigelse tatt 

inn som en del av søknadsskjemaene, og det er dermed ikke nødvendig med et eget skjema for 

tilskuddsberettigelse. Departementet foreslår derfor at § 30 første ledd, andre punktum, 

strykes. 

 

3.9.2 Søknad - § 30 femte ledd tredje punktum 

På grunn av elektronisk søknadsskjema er det ikke behov for utfyllende regler om mottak av 

søknad. Departementet foreslår at teksten forenkles slik at det går klart fram at søknader må 

være innlevert senest fristdagen. 

 

3.9.3 Pålegg om retting - § 30 sjette ledd  

I ”Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen” 

(eForvaltningsforskriften), med endringer av 25.2.2014, § 8, heter det blant annet at: 
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”Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til 

andre.” og ”For enheter som er registrert i Enhetsregisteret skal en oppdatert elektronisk 

adresse som enheten har oppgitt benyttes for å sende varsel” 

 

eForvaltningsforskriften gjør § 30 sjette ledd siste punktum overflødig, og departementet 

foreslår at bestemmelsen styrkes. 

 

3.10 Forholdet til forvaltningsloven, klageadgang – forskriftens § 36 

Bestemmelsen i sin nåværende form gir ikke regler ut over hva som følger av 

forvaltningsloven. Departementet anser at det er en fare for at bestemmelsen misforstås, og at 

man kan få et inntrykk av at bestemmelsen innskrenker organisasjonenes rettigheter etter 

forvaltningsloven. Departementet foreslår derfor at bestemmelsen endres slik at den kun 

opplyser om at departementet er klageorgan. 

 

3.11 Kontroll - forskriftens § 37 fjerde ledd  

Fjerde ledd inneholder en henvisning til ”fristene på fem år og tre år etter § 24”. Etter § 24 er 

fristen fem år, mens fristen på tre år følger av § 26. Departementet foreslår derfor at det tas 

inn en henvisning til § 26. 

 

3.12 Fordelingsutvalgets oppgaver – forskriftens § 40 fjerde ledd bokstav c  

Etter § 40 fjerde ledd bokstav c andre punktum kan Fordelingsutvalget fordele tilskudd 

utenfor tilskuddsordningene etter forskriften. Departementet mener at denne bestemmelsen 

ligger utenfor hva forskriften bør regulere, og foreslår at den strykes. 

 

4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

Endringene vil ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for det 

offentlige.  

 

Endringene i basisbeløpet vil påvirke fordelingen mellom organisasjonene. Endringen 

tilgodeser organisasjoner med mange poeng, og fører til mindre tilskudd til organisasjoner 

med færre poeng.  
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5. FORSKRIFTEN ETTER ENDRING 

Under følger forskriften etter endring i sin helhet. Endringer er markert i kursiv. Der tekst er 

tatt ut midt i et ledd er ordet før og etter uttaket markert med kursiv. Der tekst er tatt ut på 

slutten av et ledd eller et ledd er tatt ut er siste ordet før uttaket markert med kursiv.  

 

KAPITTEL 1  INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 

§ 1 Formål 

      Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i 

barne- og ungdomsorganisasjonene. Tilskuddsordningene skal stimulere organisasjonene til 

engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, og sikre organisasjonene som 

arena for medbestemmelse og demokrati.  

 

§ 2 Organisasjoner som omfattes av forskriften 

 Tilskudd kan gis til frivillige, landsomfattende organisasjoner som ved sine vedtekter: 

a) kan vise til at organisasjonen arbeider for barn og ungdom med spørsmål som gjelder 

barn og ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter, 

b) ikke er i strid med norsk lovgivning, og kan vise til at eventuelt overskudd tilfaller 

organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål, 

c) ikke skaper hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra alle samfunnsgrupper, 

uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell 

orientering, og 

d) sikrer at også medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine 

synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen. 

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er 

uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke å være i 

strid med kravet i bokstav c). 

 Organisasjonene skal ha en ideell (ikke-kommersiell) målsetning og fremme formålet 

etter § 1. Selvstendige organisasjoner av barn og ungdom prioriteres. 

Tilskudd gis ikke til: 

a) interesseorganisasjoner for barn og ungdom i utdanning, 

b) idretts- og gymnastikkorganisasjoner, 

c) organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller som tjener utenforstående 

kommersielle interesser, 

d) organisasjoner med ulovlig eller støtende formål, herunder rasistiske organisasjoner 

og/eller organisasjoner som diskriminerer mennesker, samt spilleklubber med 

pengeinnsats, eller 

e) organisasjoner som fremmer negative holdninger til mennesker på basis av kjønn, 

etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering. 

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner omfattes ikke av denne forskrift hva gjelder 

tildeling av nasjonal grunnstøtte, da utmåling av nasjonal grunnstøtte til disse organisasjonene 

baseres på moderpartiets stemmetall ved siste stortingsvalg.  Partipolitiske 

ungdomsorganisasjoner kan motta internasjonal grunnstøtte etter reglene i denne forskrift, jf. 

kapittel 5. Forskriften gjelder da fullt ut. 

 

§ 3 Tilskuddsformer 

 Denne forskrift inneholder bestemmelser om følgende former for tilskudd: 

a) grunnstøtte til nasjonalt arbeid, jf. kapittel 3 
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b) grunnstøtte til internasjonalt arbeid, jf. kapittel 5 

c) etablerings- og uttrappingstilskudd, jf. kapittel 4. 

 

§ 4 Opplysningsplikt 

 Tilskuddsordningene er basert på tillitsforhold mellom tilskuddsmyndighetene og 

organisasjonene. 

Organisasjonene plikter uoppfordret og løpende å gi tilskuddsmyndighetene alle 

opplysninger som har betydning for vedkommende organisasjons søknad og tilskudd, enten 

dette er utbetalt eller ikke. 

 

 

KAPITTEL 2  DEFINISJONER 

 

§ 5 Generelle definisjoner 

 I denne forskrift menes med 

a) departementet:  ansvarlig departement for tilskuddsordningene  

b) organisasjon:  frivillig, landsomfattende organisasjon som går inn under forskriften, når 

ikke annet fremgår av sammenhengen 

c) selvstendig organisasjon: en organisasjon med suverent landsmøte som har fullmakt til å 

fatte endelig vedtak i alle saker 

d) sentralstyre: det organet som er valgt av landsmøtet og er organisasjonens øverste styre 

mellom landsmøter og evt representative landsstyremøter 

e) grunnlagsår: det kalenderår som er grunnlag for opplysninger om antall medlemmer, 

lokallag, fylker etc. i søknad om tilskudd 

f) søknadsår: det kalenderår søknadsfristen utløper, dvs. året etter grunnlagsåret 

g)  tilskuddsår, det kalenderår søknaden gjelder og tilskudd utbetales for, dvs. året etter 

søknadsåret. 

 

§ 6 Tellende medlem 

 Med tellende medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret er under 

fylte 26 år, har individuelt og frivillig meldt seg inn i en organisasjon, og har bostedsadresse i 

Norge. Medlemmet skal ha betalt årskontingent for grunnlagsåret.  

 

§ 7 Medlem 

 Med medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret har meldt seg inn i 

en organisasjon. Et tellende medlem skal regnes som medlem. Medlemmer under 15 år uten 

demokratiske rettigheter i organisasjonen regnes ikke som medlemmer etter denne forskriften.  

 

§ 8 Årskontingent 

 Med årskontingent menes et beløp som blir betalt for inntil to kalenderårs medlemskap 

i en organisasjon.  

 Kontingent kan ikke være betalt tidligere enn tre måneder før grunnlagsåret. Ved 

innbetaling må det komme klart frem hvilke år og hvem årskontingenten gjelder for.  

 Departementet kan fastsette en minstesats for medlemskontingent. 

 

§ 9 Tellende lokallag 

 Med tellende lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er en 

selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst fem tellende medlemmer, og eget 

styre valgt av og blant medlemmene, og har hatt minst en medlemsrettet aktivitet. Valg av 
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styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Organisasjoner som har lokallag der bare 

tre medlemmer eller færre er gamle nok til å ha lik rett til innflytelse i organisasjonen, jf. § 13 

b), har dispensasjon fra kravet om eget styre valgt av og blant medlemmene. Tellende lokallag 

skal ha en selvstendig økonomi, og det må være sendt årsrapport for grunnlagsåret til 

sentralleddet, jf. §§ 10 og 26. Fylkeslag som fungerer som lokallag regnes som tellende 

lokallag. Arbeidsgrupper, underavdelinger o.l. som er tilknyttet et lokallag, regnes ikke som 

egne, tellende lokallag. 

 

§ 10 Årsrapport 

 Med årsrapport menes et enkelt standardisert skjema innsendt til sentralleddet fra det 

enkelte lokallag.  Rapporten skal være for det enkelte grunnlagsår, datert og signert av lederen 

for lokallaget, eller av to av styrets medlemmer. Rapporten skal inneholde opplysninger om 

lagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode, 

navn og adresse på styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret. Det må fremgå av 

årsrapporten om lokallaget har gjennomført en medlemsrettet aktivitet i grunnlagsåret. 

Kravet til signatur er ikke til hinder for at organisasjonen bruker elektronisk kommunikasjon 

dersom det er benyttet en betryggende metode for å autentisere avsender og innholdet av 

rapportene.  

 

§ 11 Definisjoner og krav vedrørende kurs 

 Med kurs menes en aktivitet som har et pedagogisk innhold som er i samsvar med 

forskriftens formål. Årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter regnes ikke som 

kurs.  

Kurs skal vedtas av sentralleddet i organisasjonen, som også skal være faglig og 

økonomisk ansvarlig for kurset. Den tekniske siden av kurset kan likevel overlates til andre 

enn sentralleddet. 

Det pedagogiske innholdet på kurset må ha en varighet på minst 8 klokketimer. Innenfor 

hver klokketime 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. 

Kurs kan arrangeres i fellesskap med andre organisasjoner.  

Dersom et kurs går over et årsskifte, skal alle deltakerdagene for dette kurset telle med i 

grunnlagsåret for kursets sluttdato. 

 

 

KAPITTEL 3  NASJONAL GRUNNSTØTTE 

 

§ 12  Innholdet i nasjonal grunnstøtte 

 Nasjonal grunnstøtte består av basistilskudd, jf. §§ 13 og 14, samt et variabelt tilskudd 

basert på grunnpoeng og bonuspoeng, jf. § 16. Organisasjoner som oppfyller kriteriene i § 14 

annet ledd vil få sitt tilskudd utmålt skjønnsmessig, jf. § 16 sjette ledd. 
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§ 13 Kriterier for å motta basistilskudd 

 For å kunne motta basistilskudd, må organisasjonen ved søknadstidspunktet ha 

a)  egne vedtekter som klargjør formål, selvstendighet, organisasjonsform og oppbygging for 

sentralledd og lokalledd, eventuelt også regionalledd dersom organisasjonen har det. I 

sentralleddet må det finnes minst én ansatt som har ansvaret for barne- og 

ungdomsarbeidet, om ikke Fordelingsutvalget finner det forsvarlig å dispensere 

b) en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik 

møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant   

c)  et landsmøte minst hvert fjerde år. Representanter med rett til å stemme på landsmøtet 

skal være valgt av og blant medlemmene i organisasjonens lokale og/eller regionale ledd  

og eventuelle direktemedlemmer. Det valgte, sittende sentralstyret og representanter valgt 

av og blant de ansatte kan også møte med stemmerett på landsmøtet 

d) et sentralstyre valgt av landsmøtet, som har den daglige og/eller øverste ledelse av 

organisasjonen mellom landsmøtene 

e) eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. Dette gjelder ikke for organisasjoner der 

tellende medlemmer utgjør minst 50 % av det totale antallet medlemmer 

f) sentralt medlemsregister (jf. § 25) 

g) minst 700 tellende medlemmer (jf. § 6) 

h) minst 5 tellende lokallag (jf. § 9) 

i) tellende lokallag i minst 5 fylker 

j) eget budsjett, årsregnskap og årsmelding. Organisasjoner som beskrevet i punkt e) må ha 

årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet, og 

k)  organisasjonsnummer. 

 

§ 14 Kriterier for å motta tilskudd for mindre organisasjoner 

 Organisasjoner som av særlige grunner, fortrinnsvis sitt rekrutteringsgrunnlag, ikke 

oppfyller kravene til antall medlemmer, antall tellende lokallag og/eller geografisk utbredelse 

i § 13 g) til i), må oppfylle kravene i § 13 a) til f), samt § 13 j) og k). Organisasjonene må i 

tillegg ha 

a) minst 100 tellende medlemmer, jf. § 6, og 

b) minst to tellende lokallag i ulike fylker, jf. § 9. 

 Fordelingsutvalget kan i særskilte tilfelle der det på grunn av organisasjonens 

rekrutteringsgrunnlag er sannsynlig at den aldri vil oppfylle kravet i første ledd punkt a), gjøre 

unntak fra kravet til antall tellende medlemmer. Slike organisasjoner vil få sitt tilskudd utmålt 

skjønnsmessig, jf. § 16 sjette ledd. 

  

§ 15 Basistilskuddets størrelse 

 Departementet fastsetter størrelsen på basistilskuddet for hvert tilskuddsår. 

Basistilskuddet bør ikke settes lavere enn to ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G).  

 

§ 16 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier 

 Organisasjoner som oppfyller kriteriene for å motta basistilskudd, jf. §§ 13 og 14, kan 

i tillegg motta et variabelt tilskudd. Det variable tilskuddet består av et kronebeløp som regnes 

ut på bakgrunn av organisasjonens grunnpoeng og bonuspoeng. 

 Grunnpoeng beregnes på bakgrunn av: 

a) Antall tellende medlemmer, etter følgende poengberegning: 

 1 til og med 1 999: 5 poeng per medlem, 

 2 000 til og med 4 999: 3 poeng per medlem, 

 5 000 til og med 9 999: 2 poeng per medlem, 
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 10 000 til og med 19 999: 1 poeng per medlem,  

 20 000 og over: 0,5 poeng per medlem. 

b) Antall tellende lokallag, etter følgende poengberegning: 

1 til og med 299: 50 poeng per lokallag, 

300 til og med 599: 30 poeng per lokallag,  

 600 og over: 10 poeng per lokallag. 

c) Antall deltakerdager, som er antall deltakere på kurs ganget med antall kursdager. Det gis 

kun uttelling for deltagere som i grunnlagsåret var tellende medlemmerav organisasjonen. 

For antall deltagerdager får organisasjonen følgende poengberegning:  

 1 til og med 499 deltakerdager: 8 poeng pr. deltakerdag 

 500 til og med 999 deltakerdager: 4 poeng pr deltakerdag 

 1000 til og med 1 999 deltakerdager: 2 poeng pr. deltakerdag 

 2000 til og med 3 999 deltakerdager: 1 poeng pr deltakerdag 

 For flere enn 4000 deltakerdager: 0,5 poeng pr. deltakerdag 

Poeng basert på deltakerdager på kurs kan utgjøre maksimalt 50 % av en organisasjons 

grunnpoeng. 

  Bonuspoeng beregnes på bakgrunn av:  

a) Minimum 40 % av hvert kjønn i sentralstyret = 10 % av grunnpoengene. 

b) Mer enn 50 % medlemmer i sentralstyret under 27 år pr 31. desember i grunnlagsåret = 

20 % av grunnpoengene. For å få bonuspoeng etter dette kriteriet må de medlemmene i 

sentralstyret som er under 27 år per 31. desember i grunnlagsåret ha vært tellende 

medlem da de ble valgt inn i sentralstyret.  

c) Minimum 50 % tellende medlemmer av det totale antallet medlemmer = 60 % av 

grunnpoengene. 

d) Selvstendighet, jf. § 5 c), der minimum 50 % av organisasjonens totale antall medlemmer 

er tellende medlemmer = 20 % av grunnpoengene. 

  Organisasjoner som mottar tilskudd etter § 14 første ledd, og hvor organisasjonen 

retter seg mot en målgruppe med en diagnose som har en vesentlig overhyppighet hos ett 

kjønn og som derfor ikke vil kunne oppfylle utmålingskriteriet etter tredje ledd bokstav a), vil 

få beregnet bonuspoeng tilsvarende 10 % av grunnpoengene. 

 Den enkelte organisasjons grunnpoeng (GP) slås sammen med organisasjonens 

bonuspoeng (BP) og utgjør til sammen organisasjonens totale poeng (TP): GP + BP = TP. 

Ved utmåling av tilskudd tar Fordelingsutvalget utgangspunkt i totalsummen for grunnstøtte 

til nasjonalt arbeid, jf. § 39 c). Av totalsummen reserveres midler til dekning av 

basistilskuddet. Restsummen divideres med summen av totalpoeng, hvoretter fremkommer 

kroneverdien for ett totalpoeng. Det variable tilskuddet for en organisasjon fremkommer 

således ved at kronebeløpet per totalpoeng multipliseres med organisasjonens totale 

poengsum (TP). 

 For organisasjoner med færre enn 100 tellende medlemmer, jf. § 14 annet ledd, 

utmåles tilskuddet skjønnsmessig. Fordelingsutvalget utmåler tilskuddet under hensyn til:  

a) størrelsen av den disponible sum, 

b) de søknader som er innkommet for tilskuddsåret, 

c) antall tellende medlemmer, 

d) antall tellende lokallag og fylker med tellende lokallag, 

e) grad av demokrati og selvstendighet i barne- og ungdomsarbeidet, 

f) regnskap for barne- og ungdomsarbeidet for grunnlagsåret, 

g) budsjett og arbeidsplan for barne- og ungdomsarbeidet for tilskuddsåret og 

h) siste godkjente årsmelding. 
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KAPITTEL 4  ETABLERINGSTILSKUDD OG UTTRAPPINGSTILSKUDD 

 

§ 17 Kriterier for å motta etableringstilskudd 

  Organisasjoner som ikke har mottatt nasjonal grunnstøtte eller uttrappingstilskudd de 

siste fem år, jf. §§ 13, 14 og 19, kan søke om etableringstilskudd. 

For å motta etableringstilskudd må en organisasjon ved 31. desember i grunnlagsåret 

ha 

a) egne vedtekter,  

b) demokratisk oppbygging,  

c) landsmøte og eget styre,  

d) sentralt medlemsregister,  

e) budsjett mv., jf. § 13,  

f) minst 300 tellende medlemmer, jf. § 6,  

g) minst to tellende lokallag i ulike fylker, jf. § 9 og 

h) organisasjonsnummer. 

 Organisasjoner kan motta etableringstilskudd på bakgrunn av dokumentasjon fra 

søknadsåret. 

 For små organisasjoner, jf. § 14, kan Fordelingsutvalget dispensere fra kravet til antall 

medlemmer. 

 

§ 18 Utmåling av etableringstilskudd 

 For organisasjoner som mottar etableringstilskudd, jf. § 17, fastsettes tilskuddet 

skjønnsmessig. Fordelingsutvalget utmåler tilskuddet under hensyn til 

a)    størrelsen av den disponible sum 

b) de søknader som er innkommet for tilskuddsåret, 

c) antall tellende medlemmer 

d) antall tellende lokallag og fylker med tellende lokallag 

e) grad av demokrati og selvstendighet i barne- og ungdomsarbeidet 

f) regnskap for barne- og ungdomsarbeidet for grunnlagsåret 

g) budsjett og arbeidsplan for barne- og ungdomsarbeidet for tilskuddsåret og  

h) siste godkjente årsmelding. 

 Etableringstilskudd kan gis i inntil tre år. 

 

§ 19 Uttrappingstilskudd 

 En organisasjon kan søke om uttrappingstilskudd når den har mottatt nasjonal 

grunnstøtte jf. §§ 13 eller 14 i de tre foregående tilskuddsår, men ikke lenger oppfyller 

kravene til 

a) antall tellende medlemmer  

b) antall tellende lokallag eller  

c) antall fylker med tellende lokallag 

 

§ 20 Utmåling av uttrappingstilskudd 

  Uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år innenfor en periode på maksimalt syv år, 

og utgjør halvparten av organisasjonens tilskudd foregående tilskuddsår. 

 

 

KAPITTEL 5  INTERNASJONAL GRUNNSTØTTE  

 

§ 21 Hvem som kan gis grunnstøtte til internasjonalt arbeid 
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 Fordelingsutvalget kan gi grunnstøtte til internasjonalt arbeid til 

organisasjoner som oppfyller de generelle inngangskravene under §§ 13 og 14. 

  

§ 22 Poenggivende aktiviteter 

 Organisasjonene gis poeng for deltakelse på internasjonale møter, seminarer, 

konferanser, studiereiser og delegasjonsreiser utenfor Norge, som gjelder barne- og 

ungdomsspørsmål. Deltakelse må være organisert eller koordinert av sentralleddet i 

organisasjonen. Innholdet må ha en internasjonal karakter, og ha deltakelse fra minst ett annet 

land. Aktiviteter som finner sted i et nordisk land må ha deltakelse fra minst ett land utenom 

Norden.  

 Det gis bare poeng for deltakere som representerer søkerorganisasjonen, og bare for 

aktiviteter som er gjennomført i grunnlagsåret.  Følgende aktiviteter gir ikke poeng: 

a) sports- og idrettsaktiviteter, 

b) aktiviteter som er en del av et utvekslingsprogram eller regnes som ungdomsutveksling, 

c)  aktiviteter der reise- og oppholdskostnader fullt ut dekkes av andre tilskudd til 

internasjonalt arbeid, og  

d) gjennomføring eller studier av utviklingsprosjekter i utviklingsland, misjonsprosjekter og 

lignende aktiviteter. 

 

§ 23 Poengberegning 

  En organisasjon gis følgende poeng for deltakelse i internasjonale aktiviteter som er 

gjennomført i grunnlagsåret: 

a) Internasjonal aktivitet som finner sted i Europa, og der deltakerne har hatt minst to 

overnattinger utenfor Norge: Ett poeng pr. deltaker på aktiviteten.  

b) Internasjonal aktivitet som finner sted utenfor Europa, og der deltakerne har hatt minst to 

overnattinger utenfor Norge: Tre poeng pr. deltaker på aktiviteten. 

  Deltakelse på flere aktiviteter under samme reise blir bare godkjent som en 

aktivitet. 

  Den sum som departementet har fastsatt til internasjonal grunnstøtte, jf. § 39 d), 

divideres med organisasjonenes totale antall internasjonale poeng.  Derved fremkommer 

kroneverdien for ett poeng. 

  Grunnstøtten for den enkelte organisasjon utmåles etter antall internasjonale poeng. 

Den enkelte organisasjon kan ikke motta mer enn 20 % av den totale bevilgning til 

internasjonal grunnstøtte.  

 

 

KAPITTEL 6  DOKUMENTASJONSBESTEMMELSER 

 

§ 24 Generelt om dokumentasjon 

 Organisasjonenes sentralledd har ansvaret for å kunne dokumentere de opplysninger 

som er oppgitt i søknader om tilskudd. Sentralleddet skal oppbevare dokumentasjonen som 

beskrevet i §§ 25 - 29 i fem år regnet f.o.m. 1. januar i grunnlagsåret. Tilskuddsmyndighetene 

kan for det enkelte tilskudd stille strengere krav til organisasjonen og revisjonserklæring, jf. 

§ 35 tredje ledd. 

 Dokumentasjonsbestemmelsene medfører ikke noen begrensninger i de bestemmelser 

om dokumentasjon og oppbevaringsplikt mv. som følger av regnskapslovgivningen. 

 

§ 25 Dokumentasjon av medlemstall 
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 Som dokumentasjon av medlemstall kreves sentralt medlemsregister. Med sentralt 

medlemsregister menes en elektronisk eller manuell oversikt over alle medlemmene i 

organisasjonen, der det skilles mellom tellende og andre medlemmer. Det sentrale 

medlemsregisteret skal for hver enkelt inneholde følgende opplysninger pr. 31. desember i 

grunnlagsåret: Navn, adresse, fødselsår og eventuell lokallagstilknytning.  

 Sentralleddet i organisasjonen skal også oppbevare dokumentasjon for alle tellende 

medlemmers innbetalte årskontingent, både for sentral og lokal innkreving. 

 Ved kontant betaling til sentralleddet må personen som betaler sin kontingent signere 

på at det er betalt kontingent til organisasjonen for de(t) gjeldende grunnlagsår. Denne 

dokumentasjonen må også inneholde dato for betalingen, hvilke år det betales for og 

størrelsen på kontingenten. Organisasjonen må også kunne dokumentere at kontingenten er 

gitt til sentralleddet. 

 Ved lokal innkreving skal det enkelte lokalledd føre liste over tellende medlemmer. 

Listen skal sendes til sentralleddet sammen med årsrapporten, jf. § 10, uansett hvilken 

innbetalingsform som benyttes. Av listen må det fremgå navn, adresse, fødselsår og om 

medlemmet har betalt kontingent for grunnlagsåret. Medlemslisten skal signeres av leder av 

lokallaget eller av to av styrets medlemmer.  

  Kravet til signatur er ikke til hinder for at organisasjonen bruker elektronisk 

kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å autentisere avsender og 

innholdet av dokumentasjonen. 

 Uavhengig av betalingsmåte må opplysninger i tråd med § 6 og § 8 fremgå av 

dokumentasjonen.  

  

§ 26 Dokumentasjon av tellende lokallag 

 Som dokumentasjon av tellende lokallag kreves: 

a)    årsrapport for det enkelte grunnlagsår, jf. § 10, 

            b)    lokallagets vedtekter dersom disse skal oppbevares sentralt, jf. § 9. 

 Dersom lokallagets vedtekter skal oppbevares lokalt, må disse oppbevares i tre år 

regnet fra og med 1. januar i grunnlagsåret. 

 

§ 27 Dokumentasjon av kurs 

 For dokumentasjon av deltakerdager på sentrale kurs kreves: 

a)  kursinvitasjon 

b)  spesifisert program slik det ble gjennomført, med kursinnhold og tidspunkter for 

programpostene 

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 tilstede 

minst 75 % av tiden 

d)  kort beskrivelse av hvordan sentralleddet er faglig og økonomisk ansvarlig for kurset. 

 

§ 28 Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning 

 Som dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning kreves oversikt over navn, 

kjønn, fødselsår og innvelgingstidspunkt for personer som var medlem av sentralstyret per 31. 

desember i grunnlagsåret, samt underskrevet protokoll fra møtet hvor styret ble valgt. 

 

§ 29 Dokumentasjon av internasjonale aktiviteter 

 Som dokumentasjon for internasjonale møter, seminarer, konferanser og 

delegasjonsreiser som gir poeng for grunnstøtte til internasjonalt arbeid, kreves 
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a)  program eller lignende 

b) navn og adresse på deltakerne fra organisasjonen og 

c) dokumentasjon for at disse har deltatt. 

 Fordelingsutvalget kan, dersom det anser det nødvendig, be om dokumentasjon av 

ekstern finansiering av internasjonale aktiviteter. 

 

 

KAPITTEL 7  SØKNAD. REVISJON 

 

§ 30 Søknad 

 Søknader om tilskudd etter denne forskrift sendes til Fordelingsutvalget på fastsatte 

skjemaer.  

For hvert år som en organisasjon søker nasjonal eller internasjonal grunnstøtte skal  

den vedlegge: 

a) Organisasjonens sist vedtatte årsmelding og spesifisert årsregnskap for grunnlagsåret med 

revisjonsberetning fra statsautorisert eller registrert revisor, jf. § 31 tredje ledd. 

Regnskapet må være spesifisert på kontonivå. Tilskudd som er gitt etter forskriften og 

utbetalt i grunnlagsåret skal være spesifisert i årsregnskapet eller note til dette.  

b) I tilfelle vedtektsendringer skal nye vedtekter oversendes, og endringene markeres 

tydelig. Dersom de er av betydning i forhold til tilskuddsordningene, skal organisasjonen 

gi en særskilt skriftlig redegjørelse om dette. 

c) Relevant revisorerklæring fra statsautorisert eller registrert revisor relatert til søknad om 

tilskudd, jf. § 31. 

   Søknaden skal være datert og signert av den daglige leder i sentralleddet på 

søknadstidspunktet, eventuelt en annen som styret har gitt fullmakt til å signere på vegne av 

organisasjonen. Fullmakten må legges ved søknaden. 

 Søknadsfrist fastsettes årlig av departementet. Hvis fristen faller på lørdag, søndag 

eller annen helligdag, forskyves den til nærmeste påfølgende hverdag. Søknader med alle 

vedlegg må være innlevert senest fristdagen. Søknader som innleveres etter fristen, kan 

avvises. 

Dersom søknader eller vedlegg ikke er fullstendige, kan Fordelingsutvalget sette en 

rimelig frist for retting.  Pålegget gis skriftlig sammen med en orientering om at dersom 

tilfredsstillende retting ikke skjer innen fristen, kan vedkommende søknad helt eller delvis 

avvises, eller avgjøres på det foreliggende ufullstendige grunnlag.  

 

§ 31 Revisjon 

 Organisasjoner som mottar nasjonal eller internasjonal grunnstøtte, etableringsstøtte 

eller uttrappingstilskudd skal ha statsautorisert eller registrert revisor. Til revisor kan ikke 

velges: 

a)  noen som har, eller innenfor de tre siste år før grunnlagsåret har hatt, tillitsverv i 

organisasjonen, 

b)  noen som er gift med, bor sammen med i ekteskapslignende forhold, eller som i rett opp- 

eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken er beslektet eller besvogret med 

noen som er medlem av sentralstyret, eller ansatt i sentralleddet. Ingen kan velges til 

revisor dersom det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til 

uavhengigheten som revisor. 

 Revisor skal utføre alt sitt arbeid for organisasjonen i samsvar med god revisjonsskikk. 



Side 23 

 

Revisor skal revidere organisasjonens årsregnskap for grunnlagsåret og avgi 

revisjonsberetning. Revisor skal påse at tilskudd som er gitt etter forskriften og utbetalt i 

grunnlagsåret, er spesifisert i årsregnskapet eller note til dette. 

Søknad om nasjonal eller internasjonal grunnstøtte, etablerings- eller 

uttrappingstilskudd skal vedlegges særattestasjon fra revisor. Revisors særattestasjon skal 

føres på eget skjema, utarbeidet av Fordelingsutvalget. Kravet til særattestasjon for 

internasjonal grunnstøtte gjelder ikke for partipolitiske ungdomsorganisasjoner som har 

poeng under en grense fastsatt av Fordelingsutvalget, jf §23. 

 Hvis det foreligger feil eller mangler i det materiale revisor skal bekrefte, må han 

vurdere om disse er så vesentlige at han ikke kan gi sin bekreftelse. Hvis han ikke kan gi 

bekreftelse, må han redegjøre for grunnen til dette. 

Departementet kan fastsette nærmere regler om revisjonsattestasjoner for 

organisasjonene. 

 

 

KAPITTEL 8  UTBETALING OG KLAGE 

 

§ 32 Utbetaling 

 Grunnstøtte utbetales normalt med en foreløpig halvpart i januar i tilskuddsåret og 

resten i juni i tilskuddsåret. 

 

§ 33 Tilskuddsmottaker 

 Tilskudd utbetales til sentralleddet i organisasjonene. 

 

§ 34 Hva tilskuddet skal benyttes til 

  Grunnstøtten kan kun brukes til organisasjonens driftsutgifter til den sentrale 

virksomhet for barn og ungdom. Med driftsutgifter menes utgifter til sentral administrasjon, 

landsmøter, styremøter, sentrale aktiviteter, medlemsblad, ordinære avskrivninger etc. Til 

driftsutgifter regnes ikke ekstraordinære avskrivninger, avsetninger til fond, nedskrivning av 

tidligere underskudd, utgifter i forretningsvirksomhet, herunder forlagsvirksomhet etc. 

Grunnstøtten kan ikke brukes til investeringer i fast eiendom uten at Fordelingsutvalget på 

forhånd har samtykket til dette. 

 

§ 35 Tilskuddsbrev 

 Når et tilskudd er fastsatt skal Fordelingsutvalget sende et tilskuddsbrev til mottakeren 

med: 

a) mottakers navn, adresse, organisasjonsnummer og bank- eller postgirokontonummer, 

b) tilskuddsbeløpet og formålet med tilskuddet, 

c) eventuelle vilkår for bruken av midlene, herunder krav til dokumentasjon, før de kan 

utbetales, 

d) utbetalingstidspunktet. I tilfelle delutbetalinger, anslåtte beløp og tidspunkt for 

utbetalinger, 

e) eventuelle forbehold om justering av tilskuddet, f. eks. av hensyn til den totale 

bevilgningsramme, 

f) bestemmelse om behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd,  

g) forbehold om at betingelsene for å yte tilskuddet er oppfylt hos mottaker, 

h) krav til eventuell rapportering, regnskap og revisorbekreftelse, 

i) krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som 

ligger til grunn for søknaden eller beregning av tilskuddsbeløp, 
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j)  opplysning om eventuell mulighet til å få en etterfølgende begrunnelse, dersom det ikke      

er gitt en samtidig begrunnelse for vedtaket om tilskudd, 

k) opplysning om klageadgang, frist og fremgangsmåte ved klage, 

l) varsel om at kontrolltiltak kan bli gjennomført. I tilskuddsbrevet skal det henvises til 

bevilgningsreglementet § 10 annet ledd, og orienteres om hvorvidt organisasjonen er 

utvalgt til særskilt kontroll etter § 37, 

m) henvisning til den gjeldende forskrift, herunder bestemmelsene om reaksjonsformer 

dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forskriften. 

 Ved fordeling av nasjonal eller internasjonal grunnstøtte skal mottakeren snarest mulig 

sendes en foreløpig oversikt over alle som mottar vedkommende type grunnstøtte, med 

poengberegning og tilskudd for den enkelte organisasjon. 

 Ved utbetaling av tilskudd anses mottaker å ha akseptert vilkårene i tilsagnsbrevet.  

Dersom det stilles andre vilkår enn de ovennevnte, må det for slike tilleggsvilkår innhentes en 

skriftlig aksept fra organisasjonen før utbetaling finner sted. 

 

 

§ 36  Klageadgang 

 Enkeltvedtak truffet av Fordelingsutvalget kan påklages til departementet. 

 

 

KAPITTEL 9  KONTROLL OG SANKSJONER VED BRUDD PÅ 

REGELVERKET 

 

§ 37 Kontroll 

 Fordelingsutvalget skal sørge for nødvendig kontroll med organisasjoner som mottar 

tilskudd. Fordelingsutvalgets kontroll skal avpasses etter den internkontroll organisasjonen 

har, og den kontroll som organisasjonens revisor foretar. 

 I forbindelse med behandling av søknad om grunnstøtte skal kontrollen rettes mot 

materialet som inngis ved søknad, herunder revisorattestasjoner. 

 Hvert tilskuddsår skal et utvalg organisasjoner som har mottatt tilskudd trekkes ut for 

særskilt kontroll. For øvrig foretar Fordelingsutvalget slik kontroll som anses nødvendig.  

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. 

Sentrale medlemsregistre kan ikke kreves utlevert, men tilskuddsmyndighetene, deres 

representanter og Riksrevisjonen skal, når det kreves, få innsyn. 

Fordelingsutvalget utøver kontrollen selv eller ved representant, f.eks. revisor. 

Omkostningene hos tilskuddsmyndighetene ved kontroll etter denne paragraf dekkes 

av staten. 

Ved kontroll plikter organisasjonene å samarbeide med tilskuddsmyndighetene og 

deres representanter, herunder innhente og systematisere alt materiale som er relevant for 

vedkommende sak eller saker om tilskudd. Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette 

kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet 

ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. 

 Utlånt materiale skal returneres eller makuleres etter kontroll, eventuelt med pålegg 

om utvidet oppbevaringsplikt for organisasjonen dersom kontrollen tilsier det. 

Dersom en organisasjon som har mottatt tilskudd et år ikke mottar tilskudd påfølgende 

år, skal organisasjonen sende inn spesifisert årsregnskap med revisjonsberetning for de 
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tilskuddsårene dette ikke er gjort for, jf. § 30 andre ledd bokstav a). Fordelingsutvalget skal 

sette en rimelig frist for når regnskapene skal sendes inn. 

 

§ 38 Sanksjoner ved brudd på forskriften 

 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 om renter ved forsinket betaling 

m.m. av 17. desember 1976 nr. 100).  

 Hvis tilskuddet ennå ikke er utbetalt, kan det holdes helt eller delvis tilbake og 

bortfalle. 

 Dersom det utbetales for høyt tilskudd pga. feil beregninger fra 

tilskuddsmyndighetenes side, kan den uberettigede del kreves tilbakebetalt. 

 Dersom tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene, jf § 34, kan tilskuddet helt eller 

delvis kreves tilbake, eller bli redusert påfølgende år. 

 Erstatningskrav mot enkeltpersoner i organisasjonen kan reises i tillegg til eller i 

stedet for krav mot organisasjonen når vedkommende enkeltpersoner har opptrådt 

erstatningsbetingende. 

 En organisasjon som viser klanderverdig opptreden i forhold til tilskuddsordningen, 

kan helt eller delvis utelukkes fra tilskuddsordningen for opp til fem år etter en nærmere 

vurdering. Ved denne vurderingen skal det legges vekt på om organisasjonen gjentatte ganger 

har tilegnet seg eller forsøkt å tilegne seg uberettiget tilskudd, størrelsen på de uberettigede 

beløp og skyldgraden for øvrig.  

 Vedtak etter denne paragraf om tilbakebetaling, om bortfall og om utelukkelse treffes av 

Fordelingsutvalget. Fordelingsutvalgets vedtak kan påklages, jf. § 36. 

 

 

KAPITTEL 10  TILSKUDDSMYNDIGHETENE  

 

§ 39 Departementet 

 Departementet har det overordnede ansvar for tilskuddsordningene og skal bl.a. 

a) oppnevne medlemmer til Fordelingsutvalget 

b) besørge nødvendig sekretariat for Fordelingsutvalget 

c) fastsette de årlige beløpene som Fordelingsutvalget har til fordeling til organisasjonenes 

nasjonale arbeid 

d) fastsette de årlige beløpene som Fordelingsutvalget har til fordeling til organisasjonenes 

internasjonale arbeid 

e) fastsette basistilskuddet for hvert tilskuddsår 

f) avgjøre klager over Fordelingsutvalgets vedtak 

g) innhente rapporter fra Fordelingsutvalget og sørge for nødvendig oppfølging og kontroll 

med dets arbeid 

h) sørge for nødvendig oppfølging, evaluering og forskning i forhold til tilskuddsordningen, 

i) fastsette generelle instrukser for Fordelingsutvalget og sekretariatet og 

j) endre forskriften når det er påkrevet, og gi uttalelser om tolkingen av denne. 

 

§ 40 Fordelingsutvalget 

 Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan. Fordelingsutvalget har et eget 

sekretariat og er direkte underlagt departementet. 
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 Utvalget har syv medlemmer som oppnevnes av departementet.  Lederen, nestlederen, 

to medlemmer og en vararepresentant for disse oppnevnes på fritt grunnlag. Tre medlemmer 

og to varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra organisasjonene, hvorav minst to av de faste 

medlemmene er tilsluttet Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og etter 

forslag fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Gjennom 

sammensetningen skal man sikre at utvalget har juridisk og revisjonsfaglig kompetanse. 

 Lederen tjenestegjør i fire år og de øvrige medlemmene i tre år.  Fordelingsutvalget er 

vedtaksført når minst fem deltar, herunder lederen eller nestlederen.  Det må dog alltid delta 

minst tre av de fire som er oppnevnt på fritt grunnlag.  Ved stemmelikhet gjør lederens, 

eventuelt nestlederens, stemme utslaget. 

Fordelingsutvalget skal bl.a. 

a) gi forslag til departementet før dette fastsetter summene for tilskuddsordningene og 

basisbeløpet 

b) sørge for kunngjøring og informasjon om tilskuddsordningene 

c) foreta tildeling av tilskudd etter denne forskrift  

d) treffe øvrige avgjørelser som er tillagt Fordelingsutvalget etter forskriften 

e) forberede klagesaker, treffe endringsvedtak eller oversende sakene til klageinstansen 

(departementet) 

f) bistå departementet med evaluering av tilskuddsordningene og 

g) gi departementet råd i øvrige spørsmål om tilskuddsordningene. 

 

 

KAPITTEL 11 IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSREGLER 

 

§ 41 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

§ 42 Overgangsregler 

Endringene i forskriften §§ 8 og 25 tredje ledd skal gjelde fra og med grunnlagsåret 2015. 

  

 

 

Uttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak: postmottak@bld.dep.no 

 

 

 

Med hilsen  

 

Åsa Steinsvik (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Marit Johanne Pettersen 

 seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg: Liste over høringsinstanser 
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