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Retningslinjer for tilskudd til aktiviteter drevet av frivillige 

organisasjoner og andre som arbeider for å bedre levekår og 

livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) 

 

 

 

 

 

 

 

 
De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementets hjemmeside www.bld.dep.no med link til den informasjon 

tilskuddsmyndigheten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har på sin 

hjemmeside www.bufetat.no. Nødvendige skjemaer er tilgjengelige på Bufdirs hjemmeside.  
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 1.  INNLEDNING  
 

Tilskuddsordningen omfatter frivillige organisasjoner og andre som arbeider for bedre levekår 

og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Det skal tildeles støtte 

til tidsavgrensede aktiviteter.  

 

 

 2.  FORMÅL  
 

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, 

bifile og transpersoner, bidra til mangfold og skape økt aktivitet blant organisasjoner som 

arbeider innen dette området. Ordningen skal blant annet legge til rette for:  

 - Økt deltakelse og kunnskap  

 - Holdningsendringer  

 - Åpenhet  

 - Skape trygghet på ulike arenaer  

 - Motarbeiding av diskriminering på grunnlag av seksuell orientering eller 

kjønnsuttrykk  

 

 

 3.  NÆRMERE OM TILSKUDDSORDNINGEN  
             

Det er avsatt midler på statsbudsjettet over kapittel 846 post 72 til tilskudd til aktiviteter 

drevet av frivillige organisasjoner som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant 

lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.  

 

 

Aktivitetstilskudd  
Både organisasjoner som mottar driftstilskudd og andre frivillige organisasjoner kan søke om 

aktivitetstilskudd fra ordningen. Andre enn frivillige organisasjoner kan også søke. Tilskudd 

gis til tiltak/prosjekter med begrenset varighet som er egnet til å skape oppmerksomhet, 

informasjon/kunnskap, debatt og holdningsendringer når det gjelder spørsmål angående 

lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.  

 

For at aktivitetstilskudd skal kunne gis, må tiltaket skille seg klart ut som en egen satsing.  

 

Nærmere prioriteringer og bevilget beløp til dette formålet framkommer i årlig tildelingsbrev 

til Bufdir.  

 

Tilskuddsmidlene skal benyttes i tildelingsåret. Tilskudd til aktiviteter som ikke er 

gjennomført i tildelingsåret, skal normalt tilbakebetales. Tilskuddsordningen fremkommer 

som årlig bevilgning over statsbudsjettet, følgelig kan det ikke gis forpliktelser om tilskudd til 

tiltak ut over ett år. Dersom det søkes om tilskudd til tiltak som går over flere år, bør den 

delen av tiltaket som kan gjennomføres i tilskuddsåret ha selvstendig nytteverdi, eller 

fullfinansiering bør sikres på annen måte.  
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Aktivitetstilskudd gis etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering. Det kan gis tilskudd til 

tiltak som har et bredt nedslagsfelt og som stimulerer til samfunnsengasjement og medansvar.  

Tilskuddsmyndighetene kan for det enkelte tilskudd stille strengere krav til gjennomføring, 

dokumentasjon og rapportering.  

 

Tiltak som ikke støttes: 

- Aktivitetstilskudd gis normalt ikke til driftsformål, det vil si oppgaver som normalt 

inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, 

formål og aktivitetsplaner. Støtte til delvis dekning av driftskostnader kan likevel 

unntaksvis gis til grupper eller organisasjoner som er i en oppstartsfase, eller som 

faller utenfor rammene for andre ordninger som kan yte driftstilskudd, for eksempel på 

grunn av for få medlemmer.  

- Lokale aktiviteter som har karakter av hjelpetiltak for enkeltpersoner  

- Tiltak som er drevet på forretningsmessig basis.  

 

            4.  KRAV TIL SØKNADEN  
 

Det er utarbeidet søknadsskjema for tilskuddsordningen. Skjema og aktuelle lenker finnes på 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdirs) hjemmeside www.bufetat.no. Skjemaene 

kan også fås hos Bufdir på tlf. 46 61 50 00 eller faks 22 98 01 06.  

 

Søknad om aktivitetstilskudd skal inneholde:  

 * Beskrivelse og mål for tiltaket og plan for gjennomføring  

 * Budsjett for tiltaket. Egenandel og/eller egeninnsats skal fremgå  

 * Vedtekter inklusive formålet med organisasjonen  

 * Organisasjonens budsjett og arbeidsplan for tilskuddsåret.  

 

Bufdir kan kreve ytterligere dokumentasjon  

 

Søknad på fastlagt skjema sendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Postboks 

8113 Dep., 0032 Oslo.  
 

            5.  SØKNADSFRIST  

 

Søknadsfrist bestemmes årlig av Bufdir. 

 

Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert. Organisasjoner som tidligere har 

mottatt tilskudd, og som ikke har sendt inn regnskap og rapport innen fristen, jfr punkt 7, vil 

ikke bli vurdert for tilskudd..  

 

            6.  KLAGE  

 

Det er adgang til å klage på vedtak om tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen sendes til 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) innen de frister som følger av 

forvaltningsloven (tre uker). Endelig klageinstans er Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet. 

 

Det finnes et eget skjema som bør benyttes ved klage. Alle søkere som ikke har fått innvilget 

hele søknadsbeløpet sitt får dette skjemaet tilsendt sammen med vedtaket i saken.  
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 7.  REGNSKAP OG RAPPORT  

 

Mottakere av aktivitetstilskudd må sende inn regnskap og rapport som viser at midlene er 

brukt i samsvar med vilkårene for tildeling. Rapportering skal skje så snart tiltaket er 

gjennomført, og senest innen 15. februar det påfølgende år.  

 

For organisasjoner som mottar 50 000,- kroner eller mer i tilskudd må regnskapet være 

attestert av statsautorisert eller registrert revisor. Dersom organisasjonen mottar flere tilskudd, 

gjelder revisorplikten den samlede tildelingen. Det vil ikke bli foretatt ny tildeling før rapport 

og regnskap fra foregående år foreligger.  

 

 8.  KONTROLL  

 

Dersom organisasjonen 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. Også den 

delen av tilskuddet som organisasjonen i utgangspunktet var berettiget til, kan kreves tilbake.  

 

Dersom det utbetales for høyt tilskudd på grunn av gale beregninger fra 

tilskuddsmyndighetenes side, kan den uberettigede del kreves tilbakebetalt. Dersom midlene 

ikke brukes etter forutsetningene, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbake.  

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at 

tilskuddsmidlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og 

riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.  

 

 


