
KOMMUNALAVDELINGEN FOR HELSE- OG SOSIALE TJENESTER 

 

 Retningslinjer  
 
Statens tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.  
Tilskudd til flerkulturelle møteplasser  
 
 «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn 2018» er en 
statlig tilskuddsordning som forvaltes av 20 kommuner. Størrelsen på tilskuddet for 2018 
fastsettes i Statsbudsjettets kap 496, post 71. Midler fordeles til kommunene i forhold til 
innvandrerbefolkningen ut fra antallet utenlandsfødte personer som er fast bosatt i kommunen 
(med unntak av personer født i Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand) samt 
deres barn.  
 
 
Kriterier og retningslinjer for tilskuddsordningen er fastsatt i rundskriv 11/2018 fra Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet.  
Tilskuddsordningen er todelt:  
1) Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte  
2) Tilskudd til frivillig aktivitet i lokalsamfunnet 
 
 
Denne orienteringen gjelder bare «Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn».  
 
 
Hvem kan søke?  
Frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet med adresse i Bærum.  
Alle søkere må ha organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret i 
Brønnøysundregistrene.  
 
Formål og kriterier:  
Formålet med tilskuddsordningen er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av 
ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av 
personer med innvandrerbakgrunn, og skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det 
norske samfunnet.  
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Prioriteres særskilt:  
Møteplasser som kan bidra til å  
- bekjempe radikalisme/ekstremisme  
- motarbeide diskriminering av minoriteter i hverdagslivet  
- stimulere minoriteters deltakelse og medvirkning i sivilsamfunnet  
 
Det gis tilskudd til tiltak som gjennomføres i Bærum kommune.  
 
Følgende vurderes i søknadsbehandlingen:  
 Grad av frivillig innsats i tiltakene  
 I hvilken grad tiltaket bidrar til brobygging mellom ulike tiltak i loalsamfunnet  
 Organisasjonens kompetanse og erfaring på området  
 Organisasjonens nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn  
 Samarbeid med offentlige etater, kommuner eller andre organisasjoner, der det er relevant for 
tiltaket  
 God prosjekt- og økonomistyring  
 
Det gis ikke støtte til:  
 Tiltak som kun er rettet innad mot en bestemt gruppe/miljø og som ikke skjer i samhandling med 
andre  
 Feiring av religiøse høytider  
 Tiltak for personer med bakgrunn fra Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand  
 Drift og investeringer  
 Tiltak med kommersielt formål  
 Tilskudd til å dekke reise- og oppholdsutgifter prioriteres i hovedsak ikke.  
 
Søknad og dokumentasjon  
 Søknad må leveres via elektronisk søknadsskjema.  
 Budsjett må vedlegges.  
 Bekreftelse fra bank på at oppgitt kontonummer tilhører søker/organisasjonen må vedlegges.  
 
Informasjon og veiledning til søkerne  
Søknadsskjema og budsjett  
 
 Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema, og alle punkter i søknadsskjemaet må fylles ut.  
 Det må fylles ut ett søknadsskjema, for hvert tiltak det søkes tilskudd til.  
 Det kan legges ved en mer detaljert beskrivelse av tiltakene på eget ark.  
 Det må leveres separat budsjett for hvert tiltak det søkes om.  
 Hvis det er søkt midler fra andre instanser til samme tiltak, må dette oppgis i budsjettet.  
 
Saksgang ved behandling av søknader  
 
 Alle søkere vil motta bekreftelse på at Bærum Kommune har mottatt søknaden.  
 Hvis søknaden ikke er fullstendig vil søker motta et mangelskjema med frist for innsending av 
manglende informasjon eller dokumentasjon. Hvis den etterspurte 
informasjonen/dokumentasjonen ikke sendes innen fristen kan dette føre til avslag på søknaden.  
 Tilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering.  
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 Når vedtak er fattet, vil søkerne få skriftlig beskjed. Søkere kan klage på vedtaket.  
 Tildeling av midler ett år betyr ikke at man automatisk får støtte et annet år.  
 
Krav til regnskap og rapportering  
 
For søkere som mottar tilskudd for 2018 gjelder følgende:  
 Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av midlene så snart som mulig og senest 
01.02.19.  
 
Krav til regnskap og revisjonsplikt:  
Det settes følgende krav til regnskapet:  
 Regnskapet må settes opp slik at det kan sammenliknes med budsjettet i søknaden.  
 I regnskapet skal det komme frem hvilke tilskuddsbeløp som er mottatt fra Bærum Kommune 
og fra andre offentlige og eventuelt private instanser.  
 Regnskapet må dateres og underskrives av leder og ansvarlig for tiltaket/et styremedlem.  
 Bilagsoversikt må leveres ved forespørsel  
 For tilskudd på kr 100 000 eller mer kreves revisorbekreftet regnskap. Hvis tilskuddet er på mer 
enn kr 100 000 må det leveres en revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 805. Vilkårene 
for tilskuddet legges til grunn for revisjonen.  
 



KOMMUNALAVDELINGEN FOR HELSE- OG SOSIALE TJENESTER 

Krav til innhold rapport:  
Rapporten skal vise at midlene er brukt slik det står i vedtaket. Rapporten må inneholde følgende: 
  
 en beskrivelse av innhold og gjennomføring av tiltaket og av hvem som deltok; for eksempel 
tidspunkt, omfang, antall deltakere, deltakernes etniske/nasjonale bakgrunn og om målet med 
tiltaket er oppnådd.  
 en beskrivelse av den frivillige innsatsen som er lagt ned i tiltaket.  
 en vurdering av hvilken verdi tiltaket har hatt for målgruppen og eventuelt andre, og hvordan 
tiltaket har bidratt til formålet med tilskuddsordningen.  
 dato for når rapporten er skrevet og underskrift av leder og ansvarlig for tiltaket/et 
styremedlem.  
 
I tillegg bes det om at skriftlig materiale som avisutklipp, publikasjoner, invitasjoner, 
evalueringsrapporter og lignende legges ved.  
 
Hvis tiltaket ikke kan gjennomføres som planlagt:  
 Hvis søker ønsker å bruke midlene på en annen måte enn det som står i vedtaket, må det sendes 
en skriftlig søknad til Bærum kommune om dette. Midlene kan ikke brukes før Bærum Kommune 
har gitt sin godkjenning.  
 Tilskuddsmidler som ikke er brukt ved årets slutt kan ikke overføres til neste år, men må 
betales tilbake til Bærum Kommune  
 
Kontroll og tilbakeføring:  
 Bærum kommune har rett til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene.  
 Hvis det ikke leveres regnskap og rapport, vil Bærum kommune kreve tilskuddsmidlene 
tilbakebetalt.  
 Hvis tilskuddsmidlene ikke er brukt slik det står i vedtaket, eller midlene ved årets slutt er helt 
eller delvis ubrukt, vil Bærum kommune kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.  
 
Synliggjøre tilskudd:  
Tilskuddsmottakere skal generelt synliggjøre at Bærum kommune har bidratt med tilskudd, der 
dette er praktisk mulig.  
 
Forpliktelser:  
Ved å motta tilskuddsmidler forplikter tilskuddsmottaker seg til å følge vilkårene i dette 
informasjonsskrivet. 

 

Søknadsfrist: 15. mars 2018  
Søknadsfristen er absolutt. Søknader som er sendt inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet. 

 


