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Innledning
Tilskuddsordningen skal bidra til at Regjeringen når målene i handlingsplanene mot vold og
overgrep. Midler til ordningen bevilges over statsbudsjettet kap. 0840 post 70 Drifts- og
prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep. Midlene forvaltes av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir). Det kan søkes om tilskudd til drift og prosjekt.

1 Mål
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner, og å
styrke mestringsevnen og livskvaliteten til barn og unge som er eller har vært utsatt for vold
eller seksuelle overgrep.

2 Hvem kan søke
Organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet. Det
gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak og andre virksomheter som er drevet på
forretningsmessig basis. Organisasjonen må være ideell og/eller frivillig, og ha et tydelig sosialt
formål. Den kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale
formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper må legge ved dokumentasjon som viser at de
oppfyller disse vilkårene.
Forutsatt særskilt bevilgning kan krisesentre søke om midler til å videreutvikle tilbudet til særlig
utsatte grupper, som voldsutsatte med problematikk knyttet til rus, alvorlige psykiske lidelser
eller funksjonsnedsettelse og til utvikling/tilrettelegging av krisesentertilbudet til den samiske
befolkningen. Søknaden må være forankret i kommunen. Eventuelle søknader som gjelder
andre tiltak på krisesentrene, som tiltak for beboere eller tidligere beboere, må settes frem av
frivillig organisasjon.
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3 Nærmere om tilskuddsordningen
3.1 Driftstilskudd
Organisasjoner som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med
ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd.
Organisasjonens virksomhet skal være et supplement til offentlige tjenester og/eller utfylle
andre aktørers innsats. Virksomheten skal ikke erstatte eller overlappe ordinære
behandlingstilbud til barn og familier i målgruppen.
Søkerorganisasjonene må ha et landsomfattende nedslagsfelt, og bør som et minimum ha fast
stedlig aktivitet i 5 fylker. Organisasjoner som dels har mål på områder som inngår i
tilskuddsordningens formål, dels mål på andre politikkområder, må søke om tilskudd fra de
myndigheter og tilskuddsordninger som ligger nærmest organisasjonenes kjernevirksomhet.
Ved tvil om organisasjonens kjernevirksomhet, kan tilskudd likevel gis på bakgrunn av en
helhetlig vurdering.
Organisasjoner som mottar driftstilskudd over egen post på statsbudsjettet kan ikke søke om
driftstilskudd i denne ordningen.

3.2 Prosjekttilskudd
Det kan gis prosjekttilskudd til tidsavgrensede satsinger. Tilskudd gis for ett år om gangen. Hvis
det søkes om tilskudd til tiltak som går over flere år, bør den delen av tiltaket som kan
gjennomføres i tilskuddsåret ha selvstendig nytteverdi, eller fullfinansiering bør sikres på annen
måte. Selv om et tiltak får tilskudd ett år, kan andre tiltak bli prioritert i påfølgende år. Det
forutsettes at tiltak som blir utviklet og startet opp etter hvert implementeres i organisasjonens
ordinære drift.

3.2.1 Prioriteringer ved tildeling av drifts- og prosjekttilskudd
•
•

Prosjekter som er i tråd med målene i Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (20172021)
Tiltak/organisasjoner som er egnet til å skape økt forståelse, oppmerksomhet, debatt og
holdningsendringer om vold og konsekvenser av vold.
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•

•
•

•

•

Tiltak/organisasjoner basert på et kunnskapsgrunnlag som styrker sannsynligheten for
økt mestringsevne og livskvalitet for barn og unge som er eller har vært utsatt for vold
eller seksuelle overgrep.
Tiltak/organisasjoner som har en god strategi for å nå utsatte grupper og grupper det
kan være vanskelig å nå ut til, som minoriteter, herunder nasjonale minoriteter.
Tiltak/organisasjoner som bidrar til metodeutvikling, kunnskapsformidling og
kompetanseheving, og som inneholder en god strategi for å formidle kunnskap og
erfaringer til relevante miljøer (inklusive behandlingsenheter og hjelpeapparatet).
Tiltak/organisasjoner som bidrar til å etablere nettverk og formaliserte
samarbeidsrelasjoner mellom mottakerne av tilskudd, det lokale hjelpeapparat og/eller
andre miljøer.
Tiltak som gjelder familievold, vold mellom personer som kjenner hverandre og står
hverandre nær, eller hvor det eksisterer et tillits- eller avhengighetsforhold vil bli
prioritert.

3.2.2 Tiltak som ikke vil bli prioriterte
•
•
•
•

Tiltak som i hovedsak hører inn under andre politikkområder og/eller omfattes av andre
tilskuddsordninger.
Velferdstiltak.
Tiltak som erstatter ordinære behandlingstilbud til barn og familier i målgruppen.
Driftsformål eller oppgaver og tiltak som naturlig inngår i organisasjonens interne og
eksterne kjernevirksomhet jf. vedtekter, formål og aktivitetsplaner.

4 Kriterier for måloppnåelse
Tiltakets måloppnåelse vurderes ut fra om, eller i hvilken grad, tilskuddsmottaker har
gjennomført tiltaket som forutsatt i tilskuddsbrevet, og om det har nådd frem til målgruppen. Se
for øvrig punkt 9.2. om rapportering av gjennomførte prosjekter.
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5 Krav til søknaden
Søknad om tilskudd med nødvendige vedlegg sendes til direktoratet på fastsatt skjema. Krav til
innhold i søknaden fremgår av søknadsskjemaet. Direktoratet kan kreve ytterligere
dokumentasjon enn det som følger av søknadsskjemaet.
Det er søkers plikt og ansvar å sørge for at søknaden er korrekt og fullstendig utfylt, og at det
fremkommer klart hva det søkes om tilskudd til. Dersom søknadsskjemaet anses mangelfullt
utfylt, eller målet for søknaden ikke vurderes tilstrekkelig opplyst, kan søknaden avslås uten at
det innhentes utfyllende opplysninger fra søkeren.

6 Søknadsfrister
Søknadsfrist fastsettes årlig av direktoratet. Hvis søknadsfristen faller på lørdag, søndag eller
annen helligdag, forskyves den til nærmeste påfølgende hverdag.
Søknader som kommer inn etter fristen eller er ufullstendige kan avvises.

7 Opplysning om vedtak
Direktoratet skal opplyse søker om vedtak gjennom tilskudds- eller avslagsbrev, i tråd med
forvaltningslovens § 27 og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Vedtaket kan gjøres
tilgjengelig ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den oppdaterte elektroniske adressen
søkeren har oppgitt for slikt formål.

8 Bruk av tilskuddet
Tilskuddsmidlene skal nyttes i henhold til regelverket for ordningen og forutsetningene i Bufdirs
vedtak. Tilskuddet skal i utgangspunktet benyttes i tildelingsåret. Tilskudd til aktiviteter som ikke
er påbegynt i tildelingsåret, skal returneres. Midlene i tilskuddsordningen gis som årlig
bevilgning over statsbudsjettet, følgelig kan det ikke påregnes årlig tilskudd til tiltak som varer
ut over ett år.
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9 Rapportering
Rapporteringsfrist bestemmes av Bufdir, og vil kunngjøres på direktoratets nettside. Hvis fristen
faller på lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves den til nærmeste påfølgende hverdag.
Regnskapet skal være revidert, og revisjonen skal omfatte hele det mottatte tilskuddet og for
hele prosjektperioden. Mottar dere 200 000 kroner eller mer i prosjekttilskudd, må regnskapet
være attestert av statsautorisert eller registrert revisor. Mottar dere flere tilskudd fra
tilskuddsordningen, gjelder revisjonsplikten når samlet tilskuddsbeløp er 200 000 kroner eller
mer. Revisjonsstandard ISRS 4400 med avtalte kontrollhandlinger som gis av Bufdir skal følges.
Til revisor kan ikke velges noen som er ugild, jfr. Revisorloven § 4-1.
Bufdir kan stille særskilte krav om innholdet i rapporteringen fra enkeltmottakere av tilskudd.
Slike krav vil fremgå av tilskuddsbrevet.
Direktoratet rapporterer til departementet på måloppnåelse i tilskuddsordningen.

9.1 Driftstilskudd
Mottakere av driftstilskudd skal sende inn årsberetning/årsrapport med årsregnskap. For
driftstilskudd kan en ikke-attestert rapportering godtas i påvente av revidert årsregnskap, men
likevel ikke lenger enn til 1. juli påfølgende år.

9.2 Prosjekttilskudd
Mottakere av prosjekttilskudd skal sende inn regnskap og rapport på fastsatt skjema.
Rapporteringen skal vise hvordan tiltaket bidrar til å forebygge vold og, og/eller å styrke
mestringsevnen og livskvaliteten til barn og unge som er eller har vært utsatt for vold eller
seksuelle overgrep. Rapporteringen skal videre beskrive måloppnåelse og avvik sett opp mot
beskrivelsen av tiltaket i søknaden, og eventuelle krav som fremgår av tilskuddsbrevet.
Rapporteringsskjemaet gir detaljerte opplysninger om hvilke opplysninger tilskuddsmottaker
skal gi. For større tilskuddsbeløp vil statusrapportering underveis kunne kreves.
Dersom tiltaket innbefatter produksjon av materiell, skal ett eksemplar sendes inn som del av
rapporteringen.
Rapportering skal skje så snart tiltaket er gjennomført, og senest innen fristen.
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10 Kontroll
Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje
ledd.

11 Sanksjoner ved brudd på regelverket
I tilfeller hvor rapporteringen ikke godkjennes eller ikke foreligger innen fristen, vil det alltid
foreligge grunnlag for å kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt.
Dersom organisasjonen, eller noen på dens vegne gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i
forbindelse med søknad om tilskudd, og dette fører til at tilskudd utbetales uberettiget eller
med for stort beløp, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake, eller bli redusert påfølgende
år. Også den delen av tilskuddet som organisasjonen i utgangspunktet var berettiget til kan
kreves tilbake. Hvis tilskuddet ennå ikke er utbetalt, kan det holdes helt eller delvis tilbake og
bortfalle.
Dersom tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene i søknaden og tilskuddsbrevet, eller
rapport eller revidert regnskap ikke sendes Bufdir innen fristen (jf. punkt 9), kan tilskuddet helt
eller delvis kreves tilbake.
Dersom det utbetales for høyt tilskudd på grunn av gale beregninger fra
tilskuddsmyndighetenes side, kan den uberettigede delen av tilskuddet kreves tilbakebetalt.
Tilbakebetalingskrav mot tilskuddsmottaker etter de foregående ledd kan ikke reises for
utbetalinger foretatt lengre tilbake enn tre år regnet fra 1. januar i det kalenderår kravet
fremsettes skriftlig.

12 Klagemulighet
Det er adgang til å klage på vedtak om tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen sendes til
Bufdir innen de frister som følger av forvaltningsloven (tre uker). Endelig klageinstans er Barneog familiedepartementet.
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