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Retningslinjer for tilskudd til informasjonstiltak ved 
Stortings- og Sametingsvalget 2017 

Mål 

Målet med tilskuddsordningen er å øke stemmeberettigedes kunnskap om valget og/eller øke 
valgdeltakelsen.  

Kriterier for måloppnåelse 

Tilskuddsmottakere skal i sin rapportering oppgi antall personer som deltar på tiltaket, eller 
antallet de når ut til gjennom sine aktiviteter. 

Hva kan støttes 

Alle typer tiltak som er egnet til å oppnå formålet, for eksempel: 

 konferanser og lignende arrangementer  
 kampanjer  
 internettsider  
 produksjon og distribusjon av trykksaker  
 audiovisuelle produksjoner 
 kulturtiltak  
 nettverksarbeid  
 andre tiltak 

Tiltaket må være partipolitisk nøytralt. 

Tilskuddsmidlene kan ikke benyttes til ordinære driftsutgifter, med unntak for lønn.  

Dersom tilskuddet skal benyttes til lønnsutgifter, er det imidlertid satt begrensninger. For 
tildelinger under kr 100 000, kan inntil fem prosent av midlene benyttes til dette formålet. For 
tildelinger på kr 100 000 eller mer, kan inntil 20 prosent av midlene benyttes til dette formålet. 
Lønnsutgifter gjelder da både faste og midlertidige stillinger, herunder prosjektlederstillinger. 

Hvem kan søke? 

Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å nå målet med tilskuddsordningen. 
Søker må være registrert i enhetsregisteret/frivillighetsregisteret. 
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Hvem kan ikke søke? 

 Enkeltpersoner kan ikke søke 
 Politiske partier kan ikke søke 
 Kommuner og fylkeskommuner har et generelt informasjonsansvar i forbindelse med 

valg, og er ikke innenfor målgruppen ordningen er rettet mot. Valgdirektoratet kan 
likevel vurdere å gi støtte til ekstraordinære tiltak etter søknad fra kommuner og 
fylkeskommuner 

Tildelingskriterier 

Valgdirektoratet vil ved vurderingen av om det skal gis tilskudd prioritere: 

 tiltak som direktoratet mener best bidrar til å nå målene ved ordningen 
 tiltak som er rettet mot ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig 

tilrettelagt informasjon  
 at kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatt effekt  
 at tiltaket når en stor andel av personene i søkerens/aktørens målgruppe 
 søkerens/aktørens erfaring med tilsvarende/tidligere prosjekter (særlig relevant ved 

tildelinger over 100 000 kr) 

Valgdirektoratet vil vurdere søknadene i en helhetlig sammenheng, der mangfold, både når det 
gjelder tema, tiltak, organisasjon/aktør og målgruppe, vil bli vektlagt. 

Utmåling av tilskudd 

 Valgdirektoratets vurdering, samt størrelsen på Stortingets bevilgning, vil ligge til grunn 
for hvordan bevilgningen skal fordeles  

 Støttebeløpet vil ofte måtte begrenses til en mindre andel av søknadsbeløpet, og alle 
kan heller ikke forvente å motta støtte 

Søkeren må opplyse om tiltaket blir gjennomført selv om man kun får deler av beløpet man har 
søkt om. Søkeren må også opplyse om hvilke deler av tiltaket som blir gjennomført hvis man 
får tildelt et mindre beløp enn man har søkt om. 

Krav til søknaden 

Ferdig utfylt søknad skal sendes inn via direktoratets elektroniske søknadsløsning. Søkeren må 
opplyse dersom søkeren mottar økonomisk støtte fra andre offentlige aktører. 

Søknaden må være mottatt av Valgdirektoratet senest den dagen fristen går ut. 

Dersom det kommer inn ufullstendige søknader innen fristen, tar direktoratet kontakt med 
søker. 

Søknader som ikke er sendt via Valgdirektoratets elektroniske søknadsskjema, eller som 
kommer inn etter fristen, blir avvist. 
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Tilskuddsbrev 

Valgdirektoratet sender ut tilskuddsbrev til alle søkere som får sin søknad innvilget. Sammen 
med tilskuddsbrevet medfølger et akseptskjema som tilskuddsmottakeren må fylle ut, signere 
og returnere til direktoratet. Ingen støtte blir utbetalt før akseptskjema er mottatt av 
direktoratet. 

Tilskuddsbeløpet vil utbetales etter hvert som mottakeren har behov for å dekke de aktuelle 
utgiftene. Valgdirektoratet vil derfor dele opp utbetalingene basert på milepælene som er 
oppgitt i aktivitetsplanen på søknadsskjemaet. 

Klage 

Søkere som ikke får innvilget sin søknad, mottar avslagsbrev.  

Søkere har klageadgang, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen behandles 
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Regnskap, kontroll og innsyn 

 Alle som mottar tilskudd, skal levere rapport og prosjektregnskap senest innen 
utgangen av november i valgåret. Rapporten skal fylles ut i Valgdirektoratets 
rapporteringsskjema, og returneres sammen med prosjektregnskap til direktoratet via 
e-post. Rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på Valgdirektoratets nettsider fra 1. 
oktober 2017. 

 For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, skal tilskuddsmottaker i tillegg dokumentere 
gjennomførte tiltak/prosjekter med prosjektregnskap attestert av autorisert revisor. 
Slikt prosjektregnskap skal være direktoratet i hende innen utgangen av første halvår, 
året etter at valget er gjennomført.  

 Dersom Valgdirektoratet har behov for ytterligere informasjon, vil mottaker bli 
kontaktet.  

 Valgdirektoratet tar forbehold om adgang til å kontrollere at tilskuddsmidler er 
benyttet etter forutsetningene. Direktoratet vil gjennomføre slik kontroll ved 
dokumentgjennomsyn, innsyn i regnskapet og kontroll hos 
tilskuddsmottaker. Riksrevisjonen har også adgang til å iverksette kontroll med at 
tilskuddet er benyttet etter forutsetningene. 

 Dersom søker eller noen på dens vegne gir ufullstendige eller feilaktige opplysninger i 
forbindelse med søknad om tilskudd, og dette medfører at tilskudd feilaktig utbetales, 
eller at tilskudd utbetales med for høyt beløp, vil Valgdirektoratet be om at tilskuddet 
betales tilbake.  

 Dersom tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene i søknad og tilskuddsbrev, eller 
tiltakene ikke gjennomføres, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake. 

 Endelig statsbudsjett vedtas av Stortinget etter at søknadsfristen er utløpt. Utbetaling av 
tilskuddsmidler forutsetter at Stortinget vedtar bevilgningen på tilskuddsposten i 
statsbudsjettet. 

 

 Søknadsfrist: 14. november 2016  


