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Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2011 

 

 

1. Innledning 

I dette rundskrivet gir Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet retningslinjer for 

statstilskudd til krisesentertilbud i 2011. Søknadsskjemaet som det vises til i rundskrivet, vil 

bli gjort tilgjengelig på www.bufetat.no og sendes ikke ut i papirkopi. 

 

Rundskriv Q-1/2011 baserer seg på Stortingets vedtak om statsbudsjett for 2011. Fra 2011 blir 

et statstilskudd til krisesentertilbudet på om lag 238 millioner kroner innlemmet i 

rammetilskuddet til kommunene. I tillegg har Stortinget bevilget 15 millioner kroner i ekstra 

midler til krisesentertilbudet for 2011. Ekstramidlene blir fordelt etter søknad fra kommunene. 

Tilskuddet forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Bevilgningen gjelder for en 

periode på ett år.  

 

 

2. Bakgrunn 

Stortinget vedtok i juni 2009 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova), jf.  

Ot. prp. nr. 96 (2008-2009). Loven trådte i kraft 1. januar 2010. Formålet med loven er å sikre 

et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler 

om vold i nære relasjoner. Loven pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud til 

personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning 

eller et trygt og midlertidig botilbud. For nærmere informasjon om lovens innhold se Lov om 

kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) som kan lastes ned fra 

www.regjeringen.no/bld.  

http://www.regjeringen.no/bld
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2010 var et overgangsår når det gjelder finansiering av krisesentertilbudet. Hensikten med 

overgangsåret var å gi kommunene og de eksisterende krisesentrene en viss tid til omstilling 

og tilpasning som følge av loven. Fra 2011 vil statstilskuddet til krisesentertilbudet bli 

innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.  

 

Innlemmingen av statstilskuddet i kommunerammen medfører en omfordeling av midlene. 

Omfordelingen av midler kan imidlertid skape en vanskelig finansieringssituasjon i enkelte 

fylker, særlig der kommunene før innføringen av krisesenterloven har satset sterkt på å 

etablere gode tilbud.  

 

For ikke å svekke tilbudet til volds- og trusselutsatte har Stortinget derfor vedtatt å bevilge et 

ekstra tilskudd på 15 millioner kroner til krisesentertilbud i 2011.  

 

 

3. Målet med bevilgningen 

 

Målet med bevilgningen på 15 millioner kroner er å bidra til å sikre driften av eksisterende 

gode krisesentertilbud som står i fare for å måtte redusere virksomheten fra 2011. Hensikten 

med ekstrabevilgningen er å gi kommunene ytterligere tid til omstilling og tilpasning til den 

nye finansieringsordningen. Tilskuddet skal gå til kommunene med de største 

omstillingsutfordringene som følge av ny finansieringsordning. Det er vertskommunen, som 

på vegne av seg selv og eventuelle samarbeidende kommuner, kan søke om tilskudd.  

 

 

4. Om statstilskudd til krisesentertilbud for 2011 

 

4.1 Generelt 

Ekstrabevilgningen til krisesentertilbud er øremerket og blir bevilget over statsbudsjettet 

kapittel 840, post 60.  

 

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til drift av krisesentertilbudet i 2011. Tilskuddet skal 

fordeles mellom kommuner med de største omstillingsutfordringene som følge av 

innlemmingen av statstilskuddet i kommunerammen, dvs. kommuner som på grunn av 

omfordelingen av midler ikke har ressurser til å opprettholde eksisterende gode 

krisesentertilbud. En vertskommune kan søke om midler på vegne av flere samarbeidende 

kommuner.  

 

4.2 Vilkår  

Det er en forutsetning for å motta midler fra ekstra bevilgningen at krisesentertilbudet driftes 

effektivt og godt og at det gis et tilbud til alle aktuelle brukergrupper, inkludert barn, menn og 

ofre for menneskehandel og tvangsekteskap. Tilbudet skal være helhetlig og godt, og 

samordnet med andre deler av tjenesteapparatet. Tilbudet skal videre kunne vise til en god 

kapasitetsutnyttelse.   

 

Det skal være en betydelig differanse mellom statstilskuddet vertskommunen mottok under 

den tidligere 20/80 ordningen og midlene vertskommunen og de samarbeidende kommunene 

mottar gjennom kommunerammen. 

 

Det åpnes ikke for søknader fra kommuner i fylker der fylket som helhet mottar like mye eller 

mer i tilskudd til krisesentertilbudet gjennom kommunerammen, enn fylket samlet mottok 

gjennom den tidligere 20/80 ordningen.  
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Det er en forutsetning for å motta statstilskudd at krisesentrene følger etablerte rutiner for 

registrering og elektronisk innrapportering også i 2011.   

 

4.3 Søknad om statstilskudd 

Vertskommunen skal sende søknad om statstilskudd på eget søknadsskjema til Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet. Frist for å søke om statstilskudd for 2011 er  

15. februar 2011.  

 

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av krisesentertilbudet relatert til kravene i 

krisesenterlova.  Eventuelt samarbeid og samfinansiering med andre kommuner skal også 

synliggjøres.  

 

Vedlagt søknaden skal det følge budsjett for krisesentertilbudet for 2011, samt en oversikt 

over hvor mye den enkelte kommune bidrar med til dette tilbudet. Av søknaden skal det også 

fremgå hvilke konsekvenser omleggingen av finansieringsordningen har for 

krisesentertilbudet.  Differansen mellom mottatt statstilskudd i 2010 i henhold til 20/80 

ordningen og tilskudd til krisesentertilbud innlemmet i kommunerammen i 2011 skal 

synliggjøres.  

 

4.4 Annet 

Kommunene kan regne med svar på søknader under denne bevilgningen innen 1. april 2011.  

 

Rapport og regnskap for mottatte midler sendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

innen 1. mars 2012.  

 

 

5. Kontroll 

 

Tilskuddsmidlene skal nyttes i henhold til gjeldende regelverk og forutsetningene for 

tilskuddet.    

 

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. 

 

Dersom det gis 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 tilbakebetalt. Dersom det utbetales for høyt tilskudd på 

grunn av feilaktige beregninger fra tilskuddsmyndighetenes side, kan den uberettigede delen 

kreves tilbakebetalt. Dersom midlene ikke brukes etter forutsetningene, kan tilskuddet helt 

eller delvis kreves tilbakebetalt.  

 

 

6. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets oppgaver 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har forvaltningsansvaret for statstilskuddet til 

krisesentertilbudet i 2011 og skal forvalte ordningen/tilskuddet på en god og effektiv måte i 

samsvar med økonomiregelverkets krav. Direktoratet skal  

 

 veilede kommunene når det gjelder utfylling av søknad om statstilskudd,  
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 behandle søknader om statstilskudd og kontrollere at krisesentertilbudet det er søkt om 

midler til faller inn under vilkårene/retningslinjene for tilskuddet, 

 

 utbetale statstilskudd. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak fattet i 

direktoratet etter forvaltningsloven. 

 

 

 7. Frister for tilskuddsordningen  

 

 Frist for vertskommunen til å søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om 

statstilskudd er 15. februar 2011. Eget søknadsskjema skal benyttes.  

 

 Det tas sikte på å behandle alle søknader innen 1. april 2011.  

 

 Rapport for bruken av midlene skal sendes direktoratet innen 1. mars 2012.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Arni Hole (e.f.)                  Hege Nygård Wetland 

 

 

Kopi: 

Fylkesmennene 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Norsk Krisesenterforbund 

Krisesentersekretariatet 

 

 

 


