
Retningslinjer for tilskudd,helse og velferdsområdet. 

Formål 

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og 

velferdsområdet får rammebetingelser slik at de kan bidra til bedre levekår, sosial inkludering 

og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Bærum.  

 

Tilskuddene skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats. De skal også bidra til 

nytenking om hvordan tiltak stadig kan bli bedre og mer tilpasset innbyggere og 

brukergruppers ønsker og behov. Tilskuddene skal supplere kommunens egen innsats overfor 

lokalsamfunn, borgere og brukere. 

 

Tilskuddene skal styrke muligheten for å gjennomføre ulike arrangement for spesifikke 

målgrupper. 

 

Definisjoner 

Med frivillig organisasjon menes i disse retningslinjene organisasjon registrert i 

Frivillighetsregisteret i henhold til frivillighetsregisterloven. 

 

Med ideell organisasjon menes alminnelige stiftelser jfr. stiftelsesloven § 4 eller ikke 

økonomisk forening som kommer inn under reglene i skattelovens § 2- 32, 1.ledd, eller 

som gjennom vedtekter og regnskap eller på annen måte kan dokumentere sin status som 

ideell. 

Med lag, råd og forening menes organisasjon, gruppe eller sammenslutning som arbeider for 

å fremme gruppers interesse, støtte enkeltpersoner og være dialogpartner og høringsorgan for 

kommunens virksomhet. 

 

Med aktør menes gjennomfører av kulturtilbud og ulike arrangement. 

 

Med prosjektstøtte menes støtte til enkeltarrangementer eller tidsavgrensede tiltak som 

skiller seg fra normal drift og vanlige aktiviteter i organisasjonen. 

 

Med driftsstøtte menes støtte til normal og daglig drift av organisasjonen. 

 

Økonomiske rammer 

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Bærum kommunes årlige 

budsjettvedtak. Tilskudd fra Imdir fastsettes av det årlige statsbudsjettet. 

 

Området for tilskudd 

Bærum kommune vil særlig prioritere å gi tilskudd til følgende kategorier organisasjoner: 

 

a) frivillige organisasjoner som utløser frivillig innsats blant befolkningen i Bærum, 

gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige 

 

b) ideelle organisasjoner som driver virksomhet innenfor disse retningslinjers formål 

og målsettinger 

c) bruker- og pårørendeorganisasjoner som fremmer brukermedvirkning og driver 

informasjons-, kurs-, og veiledningstilbud overfor medlemmer, interessepolitisk 

arbeid og likemanns- og selvhjelpsarbeid 



d) Sammenslutninger, herunder lag, råd, forening som arbeider for å fremme gruppers 

interesse, støtte enkeltpersoner og som samhandler med kommunen om utvikling av tilbud og 

virksomhet. 

e) aktører som gjennomfører kulturtilbud og andre arrangement ønsket av kommunen til 

spesifikke målgrupper. 

 

Tilskudd kan gis som driftsstøtte eller som prosjektstøtte. Tilskudd gis kun til aktiviteter 

og formål som sorterer under virksomhetens ideelle arbeid. 

 

Det gis ikke tilskudd til: 

a) organisasjoner, foreninger, stiftelser eller tiltak med økonomisk formål eller 

kommersiell karakter, eller der tilskudd kan komme i konflikt med regelverket om offentlig 

støtte. 

b) enkeltpersoner. Tilskuddsmottakere som selv ønsker å videreformidle tilskudd, må 

fremvise tildelingskriterier som kommunen finner tilfredsstillende. 

 

c) virksomhet som er lovpålagt kommunen.  

 

d) virksomhet som kommunen anser hensiktsmessig å regulere gjennom gjensidig bebyrdende 

avtale.  

e) søkere som ikke har brukt tidligere tildelt tilskudd etter forutsetningene i disse 

retningslinjene og/eller tilsagnsbrev 

f) nasjonale ordninger som ikke gir Bærum kommunes innbyggere et særskilt tilbud 

 

Kriterier for tildeling av tilskudd. 

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnmessig vurdering basert på retningslinjenes formål og 

kriterier angitt nedenfor, supplert med spesielle kriterier knyttet til det enkelte tiltaksområde. 

Alle utarbeidede kriteriesett vil være vedlagt den årlige kunngjøringen. Søknad om tilskudd 

må oppfylle kriteriene for tilskuddet det søkes om. 

  

Nedenfor angis de generelle kriterier som vil være gjeldende for alle tilskudd.  

 

a) bidrar til å oppnå de mål og strategier som er vedtatt av kommunestyret i Bærum kommune 

og er rettet mot kommunens innbyggere. 

 

b) utfyller kommunens egne tilbud eller virksomhet finansiert av kommunen 

 

e) holder et tilfredsstillende faglig nivå 

 

f) er innovative, stimulerer til samhandling eller kan tenkes ha overføringsverdi til annen 

virksomhet drevet eller finansiert av Bærum kommune 

 

h) kan dokumentere god kvalitet eller resultater innenfor virkeområdet til disse 

retningslinjene 

 

 

Krav til søknaden 

Søknaden sendes inn elektronisk av den person som har myndighet til å forplikte 

organisasjonen. 



Søknaden skal besvare hvordan søker vil oppfylle kriteriene i valgt tilskuddsordning, samt: 

 

a) beskrivelse av formål eller tiltak det søkes om tilskudd til, målsetting og beskrivelse av 

tilbudet. Medlemstall hvis foreningen er medlemsbasert, omfang av 

 eventuell frivillig innsats, antall og omfang av brukere/klienter/pårørende fra Bærum, og 

samarbeidsopplegg med andre organisasjoner og kommunale instanser 

b) søknadssum 

c) budsjett med finansieringsplan. Tilskudd fra private og offentlige instanser skal 

være spesifisert 

d) årsberetning og revisorattestert regnskap fra foregående år (Se neste punkt vilkår for 

tildeling) 

e) fremleggelse av dokumentasjon i henhold til bestemmelsene i gjeldende 

økonomireglement for kommunen. 

f) opplysninger om eventuelle forretningsmessige interesser mellom ansvarlig søker 

og samarbeidspartnere, underleverandører, bidragsytere m.v. for det tiltaket det 

søkes støtte til 

g) andre opplysninger som søker mener er viktige for saken 

h) andre opplysninger spesifisert ved utlysning 

Vilkår for tildeling av tilskudd 

I vedtak om tilskudd gis nærmere vilkår for tildelingen, herunder: 

a) revisorattestert regnskap. For tilskudd over kr 100 000 skal regnskapet være 

godkjent av registrert revisor. For beløp under kr 100 000 er det tilstrekkelig at 

styreleder og ett styremedlem undertegner regnskapet. Bærum kommune kan stille 

krav om særattestasjon fra revisor om at midlene er brukt til formålet 

b) at tilskuddsmottaker skal synliggjøre at Bærum kommune har bidratt med tilskudd, 

der dette er praktisk mulig. På elektronisk og trykt informasjon skal Bærum kommune 

oppgis som finansieringskilde. 

c) at kommunen skal gis melding dersom det inntrer forhold som innebærer 

endringer i de forutsetninger som fremgår av søknaden. 

d) at tildelte midler ikke kan benyttes på annen måte enn forutsatt uten skriftlig 

samtykke fra Bærum kommune. Dette gjelder også hvis tiltak/arrangementer blir 

vesentlig utsatt i tid. Alle endringer må være innenfor gjeldende kriterier for 

tildeling av tilskudd 

e) årsrapport etter mal fra Bærum kommune 

Tilskuddsmottaker kan bli gjort kjent med andre særskilte vilkår og forutsetninger i 

forbindelse med utlysningen av tilskuddsordningen, eller senest ved mottak av 

tilsagnsbrev. 

 

Vedtak og klage 

Vedtak om tildeling og avslag kan påklages til Bærum kommunes klagenemnd. Klage sendes 

heso@baerum.kommune.no  innen tre uker etter at klager har mottatt underretning om 

vedtaket. 

 

Utbetaling 

Tilskuddsmidler overføres til tilskuddsmottakers bankkonto etter nødvendig 

dokumentasjon. Utbetaling av tilskudd er betinget av at organisasjonen har sendt inn 

årsrapport, regnskap og annen dokumentasjon dersom dette er etterspurt av kommunen for 

tidligere mottatt tilskudd. Det fastsettes i tilsagnsbrevet om tilskuddet skal utbetales i rater, 

avhengig av tilskuddets størrelse og søkerens virksomhet. 



 

Kontroll og oppfølging av mottaker av tilskudd 

Bærum kommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene. 

Tilskuddsmottakere plikter å medvirke til slik kontroll. I den forbindelse skal 

tilskuddsmottaker dersom kommunen krever det, det etterfølgende år sende inn årsrapport 

etter en mal fra Bærum kommune og sende inn revisorattestert regnskap og årsberetning. 

 

Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling 

Tilskudd kan bortfalle dersom: 

a) Tildelingen bygde på uriktige opplysninger fra søker. 

b) Mottaker ikke leverer pliktig årsberetning eller rapport og revisorattestert regnskap. 

c) Tilskuddet helt eller delvis ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte 

vilkår ikke er oppfylt. 

d) Hele eller deler av tilskuddet ikke er benyttet. 

Bortfall kan skje ved at tilskudd, helt eller delvis, holdes tilbake dersom det ikke er 

utbetalt, og ved krav om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd. 

 

 


