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Retningslinjer  
Statens tilskudd til drift av lokale  
innvandrerorganisasjoner –  
grunnstøtte  
 
«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 drift av lokale innvandrerorganisasjoner – 
grunnstøtte».  
 
Målet med å gi grunnstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner er å medvirke til:  
- å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk  
- å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.  
 
Følgende vurderes i søknadsbehandlingen:  
 
-I hvilken grad organisasjonen gjennom sitt virke bidrar til å styrke medlemmenes deltakelse og   
integrering i lokalsamfunnet  
- Nettverk og gjennomslagskraft i aktuelle miljø/lokalsamfunn  
- Frivillig innsats i organisasjonene  
- God økonomistyring  
 
Hvem kan søke?  
- Grunnstøtte kan gis til aktive medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner med registrert adresse i 
Bærum Kommune. Organisasjonen må ha demokratiske vedtekter og en demokratisk valgt 
ledelse. Organisasjonens virksomhet må falle inn under målene for tilskuddsordningen.  
- Organisasjoner må ha vært i drift i minimum to år. Nye søkere må dokumentere at de har vært i 
drift i minimum to år gjennom å levere stiftelsesdokument og årsrapport og årsregnskap for de 
siste to år.  
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- Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og være registrert i 
Frivillighetsregisteret.  
- Medlemmene må betale medlemskontingent på minimum kr 100 pr år. Medlemmer under 18 år 
må betale medlemskontingent på minimum kr 80 pr år.  
- Organisasjonen må ha minst 30 tellende medlemmer (se punktet «Tellende medlemmer» for 
definisjon).  
 
Ikke støtteberettiget  
- Idrettsforeninger, stiftelser, trossamfunn, vennskaps- og solidaritetsforeninger og andre som er 
berettiget til annen kommunal og/eller statlig grunnstøtte, kan ikke få tilskudd fra denne 
tilskuddsordningen.  
- Organisasjoner der medlemmene kommer fra Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New 
Zealand har som hovedregel ikke rett til grunnstøtte.  
 
Beregning av grunnstøtte  
Grunnstøtte skal være et bidrag til dekning av organisasjonens driftsutgifter, som husleie, 
kontorutstyr, kontorrekvisita, datautstyr, telefon, utgifter til husleie, tiltak for egne medlemmer og 
reiser knyttet til organisasjonens aktiviteter.  
 
Grunnstøtte beregnes ut fra en fast sats for antall medlemmer  
(se definisjon på tellende medlemmer nedenfor).  
 under 50 medlemmer: kr 10 000.  

 mellom 50 og 100 medlemmer: kr 20 000.  

 Over 100 medlemmer: kr 30 000.  
 
Tellende medlemmer – krav om innbetaling av kontingent via bank  
Tildelingen av støtte er basert på antallet tellende medlemmer. Med tellende medlemmer regnes 
medlemmer som per 31.12.17:  
- har betalt medlemskontingent for 2017 via bank til organisasjonens konto. Med «via bank» 
menes at innbetalingen skjer fra konto til konto, og det må komme tydelig frem i merknadsfeltet / 
kunne dokumenteres hvem innbetalingen gjelder.  
- er bosatt i Bærum Kommune.  
- er 6 år eller eldre.  
 
Krav til medlemsliste  
Sammen med søknaden om grunnstøtte må det legges ved en medlemsliste som viser kun tellende 
medlemmer (se punktet ovenfor). Listen må inneholde navn, fødselsår, adresse og referanse til 
bilag som dokumenterer innbetaling. Leder eller et styremedlem må undertegne på at listen er 
korrekt. Bærum Kommune vil foreta stikkprøvekontroll av alle medlemslister. Hvis 
stikkprøvekontrollen avdekker at listen inneholder personer som ikke tilfredsstiller kravene til 
tellende medlemmer, kan dette føre til avslag.  
Medlemmene må ha blitt informert om, og samtykket til, at deres navn, adresse og fødselsår 
oppgis til Bærum kommune i forbindelse med søknad om grunnstøtte.  
 
Regnskap og rapport for grunnstøtte mottatt i 2018 må leveres innen 01.02.19.  
Krav til regnskapet:  
 Det må leveres årsregnskap.  
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Bilagsoversikt og/eller bilag må sendes inn ved forespørsel.  
 Dersom søker også har søkt om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn og totalt mottar 
kr 100 000 eller mer i støtte, kreves det regnskap etter regnskapsloven og revisjonsberetning etter 
revisjonsstandard ISA 700.  
 Regnskapet må dateres og undertegnes av leder og et styremedlem.  
 
Krav til årsrapporten:  
 Årsrapporten må gi en kort oversikt og oppsummering av alle aktiviteter og arrangementer 
organisasjonen har gjennomført i 2017, som årsmøte, styremøter, medlemsmøter eller andre 
aktiviteter for medlemmer og utadrettede aktiviteter og tiltak som ikke kun retter seg mot egne 
medlemmer.  
 Rapporten må dateres og undertegnes av leder og et styremedlem.  
 
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 til å dekke organisasjonens driftsutgifter, eller midlene ved 
årets slutt er helt eller delvis ubrukt, kan Bærum kommune kreve hele eller deler av tilskuddet 
tilbakebetalt.  
 
Forpliktelser  
Ved å motta tilskuddsmidler forplikter tilskuddsmottaker seg til vilkårene gitt i dette 
informasjonsskrivet.  
 
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.  
 Når vedtak er fattet, vil søkerne få skriftlig beskjed fra Bærum Kommune. Søkere kan klage på 
vedtaket.  
 Tildeling av midler ett år betyr ikke at man automatisk får støtte et annet år.  
 
Søknad og dokumentasjon  
- Søknad må leveres via elektronisk søknadsskjema.  
- Vedtekter for organisasjonen som viser hvilke formål den har og hva slags virksomhet den vil 
drive må vedlegges.  
- Oppdatert informasjon om styresammensetning må vedlegges (protokoll fra siste årsmøte).  
- Medlemsliste som oppfyller kravene nevnt ovenfor må vedlegges.  
- Bekreftelse fra bank på at oppgitt kontonummer tilhører organisasjonen/søker må vedlegges.  
 
Søknadsfrist: 15. mars 2018 
Søknadsfristen er absolutt – Søknader som er sendt inn etter fristen vil bli avvist.  
Søknader som er mangelfullt utfylt og mangler sentrale vedlegg risikerer avslag. 
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