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1. Mål for ordningen  

 Ordningen skal bidra til å fremme dialog og offentlig debatt som er preget av gjensidig 
forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, som 
demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. 

 Ordningen skal bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving om tros- og 
livssynspolitiske tema. 

 Ordningen skal stimulere til økt samarbeid mellom kommuner og tros- og 
livssynssamfunn for å løse sosiale og diakonale utfordringer. 

2. Potensielle tilskuddsmottakere  

 Tros- og livssynssamfunn 
 Organisasjoner, lag, foreninger m.v. 
 Kommuner 

   
Flere aktører kan gå sammen om en søknad. 
Ved flere søknader fra samme aktør, forbeholder departementet seg retten til å vurdere disse 
samlet. 

3. Kunngjøring/utlysning 

 Ordningen kunngjøres på regjeringen.no, hvor også søknadsskjema og disse 
retningslinjene for tilskuddsordningen ligger.  

 Det sendes ut informasjon om tilskuddsordningen og søknadskjema til 
paraplyorganisasjoner og noen andre sentrale aktører.  

4. Kriterier for måloppnåelse  

 Tiltakene det gis støtte til gjennomføres i tråd med søknaden og innenfor oppgitt 
tidsramme 

 Rapportering fra tilskuddsmottakerne bidrar til innsikt i feltet. 

5. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler  

 Det er Stortinget som hvert år vedtar om tilskuddsordningen skal videreføres og hvor stort 
beløp som skal bevilges til ordningen. 

 Tiltaket det søkes om tilskudd til må komme inn under minst ett av målene som er 
beskrevet i punkt 1. 

 Det gis tilskudd på mellom 50 000 kroner og 400 000 kroner. 
 Departementet vil i vurderingen av søknadene legge vekt på 



 

 

o at tiltaket bidrar til samarbeid mellom ulike trossamfunn/-retninger og bidrar til å 
forebygge polarisering og hatytringer 

o at aktøren har kompetanse og erfaring fra lignende arbeid 
o at planleggingen er kommet langt nok til at det er sannsynlig at prosjektet kan 

gjennomføres i løpet av påfølgende år 
o at det foreligger samarbeidsavtaler dersom tiltaket skal gjennomføres i samarbeid 

med andre organisasjoner 
 Departementet kan også ta hensyn til 

o at tilskuddene blir fordelt mellom flere typer organisasjoner 
o at tiltakene har en viss geografisk spredning 
o at tiltaket skjer i regi av, eller i samarbeid med, muslimske organisasjoner 

 Det gis ikke støtte til 
o Trosopplæring 
o Oversettelse og/eller publisering av religiøse tekster 
o Informasjonsarbeid om eget livssyn rettet mot allmennheten. 
o Studieopphold/studiestøtte 
o Skoleturer og lignende 

6. Krav til søknaden  

 Søknadskjema må være korrekt og fullstendig utfylt og levert innen fristen. 
 I tillegg skal det legges ved en kortfattet beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, 

herunder 
o Bakgrunn for og formål med tiltaket 
o Hva slags type tiltak 
o Målgruppe 
o En skisse over framdriftsplan 
o Kompetanse og erfaring fra lignende arbeid 
o Skriftlig erklæring om deltakelse fra eventuelle samarbeidspartnere 
o Finansieringsplan for tiltaket (oversikt over planlagte utgifter og hvordan disse 

skal dekkes inn) 
o Dersom søker mottok tilskudd fra samme tilskuddsordning foregående år, skal det 

legges ved en kort orientering om status for de prosjektene man fikk tilskudd til. 

7. Klage  

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak. Klage sendes Barne- og 
familiedepartementet. 

8. Rapportering og regnskap 

Det stilles krav om en kortfattet rapport om gjennomføring av tiltaket/tiltakene som viser hvordan 
tilskuddet er benyttet. Dersom bare noen av prosjektene som er beskrevet i søknaden er 
gjennomført, må det gis en begrunnelse for det. Der det er aktuelt, gis det også opplysninger om 
oppslutning.  

Rapporten og et prosjektregnskap, hvor disponering av tilskuddet framkommer, skal sendes 
departementet innen utgangen av påfølgende år dersom ikke annet er avtalt. Regnskapet skal være 
undertegnet av de som var ansvarlige for søknaden.  
Dersom en tilskuddsmottaker mottar tilskudd for flere prosjekter og beløpet totalt sett overstiger 
400 000 kroner, skal prosjektregnskapet også bekreftes av revisor.  



 

 

9. Opplysning ved vedtak 

Departementet skal opplyse søker om vedtak gjennom tilskudds- eller avslagsbrev, i tråd med 
forvaltningslovens § 27 og Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

10. Kontroll  

Tilskuddsmottaker skal uoppfordret og løpende gi departementet alle opplysninger som har 
betydning for organisasjonens søknad og tilskudd, uavhengig av om tilskuddet er utbetalt eller 
ikke. 

Departementet og Riksrevisjonen kan utføre nødvendige kontrollhandlinger for å avdekke om 
tilskuddsmidlene blir benyttet etter forutsetningene i dette regelverket og/eller vilkårene fastsatt i 
tilskuddsbrevet, og at opplysninger i søknader og rapporter er korrekte. Tilskuddsmottaker skal 
medvirke til at nødvendig kontroll kan gjennomføres, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd 
og Lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd. 

11. Sanksjoner ved brudd på lovverket 

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. 

Dersom det utbetales for høyt tilskudd pga. feil beregninger fra tilskuddsforvalters side, kan den 
uberettigede delen kreves tilbakebetalt. 

I tilfeller hvor rapporteringen ikke godkjennes eller ikke foreligger innen fristen, vil det alltid 
foreligge grunnlag for å kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt. 

Tilbakebetalingskrav mot organisasjonen 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.  

 


