
Oversikt over tilskuddsordninger under BLD - med tildelinger i 2011

Navn på 
tilskuddsordningen 

Bevilges fra
Kap /  post

Tildelt 2011 
Tilskudds
forvalter

Regelverk henvisning Tilskuddsmottakere Vedlegg 

Integreringstilskudd 821.60 4 220 201 000 IMDi

IMDi Rundskriv 1/11 Integreringstilskudd for år 1 
og år 2-5 i 2011                                                             
IMDi Rundskriv 2/11 Tilskudd ved bosetting av 
personer med alvorlige, kjente 
funksjonshemminger og/eller adferdsvansker         

Kommunene nei

Særskilt tilskudd ved bosetting 
av enslige mindreårige 
flyktninger

821.61 303 072 000  IMDi
IMDi Rundskriv 3/11 Særskilt kommunalt tilskudd 
for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 
2011

Kommunene nei

Ny sjanse 821.62 26 400 000  IMDi IMDi Rundskriv 8/11 Tilskudd til Ny sjanse 2011 

Ny sjanse, herunder:
• Tilskudd til 26 prosjekt i 23 kommuner og bydeler i Oslo kr 25,2 mill. kr 
• Metodeutvikling- og metodedokumentasjonsprosjekter 0,8 mill. kr
• Incentivordningen (premiere tilfeller der deltakerne fortsatt er i arbeid etter seks og 
tolv måneder) 0,4 mill. kr 

nei

Gratis kjernetid i barnehager 821.62 68 800 000 BLD Prop. 1 S (2010-2011) for BLD s. 55

Gratis kjernetid i barnehager
6,6 mill. kr. til Drammen kommune
57,6 mill. kr til Oslo kommune 
4,6 mill. kr. til Bergen kommune

nei

IMDi Rundskriv 5/11 Tilskudd til drift av 
landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet
IMDi Rundskriv 4/11 Tilskudd til frivillig 
i k h t i l k l f   bid  til 

Innvandrerorganisasjoner med mer
13,2 mill kr. tilskudd til drift av landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet

Tilskudd til 
innvandrerorganisasjoner 
og annen frivillig virksomhet

821.71 44 300 000  IMDi

virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til 
deltagelse, dialog og samhandling
IMDi Rundskriv 6/11 Tilskudd til frivillige 
organisasjoners 
holdningsskapende/forebyggende arbeid mot 
tvangsekteskap
IMDi 7/11Rundskriv  Tilskudd til infomasjon og 
veiledningstiltak rettet mot innvandrere  

15,6 mill. kr. tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn*
8,4 mill. kr. tilskudd til frivillige forebyggende og holdningsskapede arbeid mot 
tvangsekteskap
7,1 mill. kr. tilskudd til informasjon og veiledningdtiltak rettet mot innvandrere 

*Midlene stilles til disposjon for Fylkeskommunene gjennom oppdragsbrev fra IMDi. Av 
oppdragsbrevene fremgår det at Fylkeskommunene skal lyse ut midlene.

Vedlegg 1

Holdningsskapende arbeid mot 
kjønnslemlestelse

821.73 2 908 000 Bufdir
Skriftlige retningslinjer for tilskudd 2011 på 
Bufdirs hjemmeside (Retningslinjer for 
tilskuddsordningen 2011)

Frivillige organisasjoner alene eller i samarbeid med andre kan søke om midler. Vedlegg 2

Tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere

822.60 1 584 299 000  IMDi

IMDi Rundskriv 9/11 Tilskudd til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere og norskopplæring for asylsøkere 
i mottak

Kommunene nei
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Tilskudd til kommunene til 
krisesentre

840.60 14 981 000 Bufdir
Rundskriv Q-1/2011 Retningslinjer for 
statstilskudd til krisesentertilbud i 2011 Vertskommuner Vedlegg 3

Tilskudd til kommunene til 
incest og voldtektssentre

840.61 66 832 000 Bufdir
Rundskriv Q-22/2011 Retningslinjer for 
statstilskudd til incestsentre og voldtektssentre i 
2011

Vertskommuner
Vedlegg 4

Tilskudd til forebygging av vold 
i nære relasjoner

840.70 788 000
 Bufdir

Retningslinjer for tilskudd til forebygging av vold i 
nære relasjoner i 2011

Frivillige, humanitære og ideelt samfunnsnyttige organisasjoner eller andre som 
planlegger å gjennomføre tiltak mot vold i nære relasjoner kan søke om tilskudd. 
Nasjonale organisasjoners lokallag, andre liknende underutvalg på lokalt nivå og lokallag 
av landsomfattende organisasjoner gis ikke tilskudd. Det gis heller ikke driftstilskudd 
eller tilskudd til kommersielt baserte tiltak. Enkeltpersoner kan ikke søke om tilskudd fra 
ordningen.

Vedlegg 5

Tilskudd til samlivstiltak 841.70 4 368 000 Bufdir
Rundskriv Q-7/2011 Retningslinjer for tilskot til 
samlivstiltak 2011

Frivillige organisasjoner og andre som har som målsetting å støtte opp om og styrke 
familie og parforhold, kan søke om midler til samlivskurs. "Frivillige organisasjoner" kan 
være humanitære og religiøse organisasjoner, organisasjoner innen helse- og 
sosialsektoren, menigheter, o.a.  Kommuner, familievernkontor og liknende institusjoner 
som vil ta opp samliv som tema kan søke, gjerne i samarbeid med frivillige 
organisasjoner.

Vedlegg 6

Til k dd il ki k  R l   d if l  ll  i   Tilskudd til kirkens 
familieverntjeneste

842.70 130 477 000 Bufetat
Reguleres av driftsavtale mellom region og 
kontorene

Det kirkelige familievernet nei

Tilskudd til frivillige 
organisasjoner på familie- og 
likestillingsområdet

846.70 4 636 000 Bufdir
Rundskriv Q-17/11 Retningslinjer for tilskudd til 
frivillige organisasjoner på familie- og 
likestillingsområdet i 2011

Frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet Vedlegg 7

Tilskudd til aktiviteter drevet av 
frivilige organisasjoner og andre 
som arbeider 
for å bedre levekår og 
livskvalitet blant lesbiske, 
homofile, bifile og transpersoner 
(lhbt)

846.72 1 935 000 Bufdir

Rundskriv Q-03/2011 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)

Frivillige organisasjoner og andre som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant 
lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner (lhbt).

Vedlegg 8
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Tilskudd til funksjonshemmede 
sine
organisasjoner

847.70 162 899 000 Bufdir 

BLD har utarbeidet 3 regelverk for 
tilskuddsordningen på kap. 847 post 70: 1)Tilskudd 
til funksjonshemmedes organisasjoner, 2)tilskudd 
til ferie- og velferdstilbud for personer med nedsatt 
funksjonsevne, 3) tilskudd til likemannsarbeid 
ordinært og tilskudd til likemannsarbeid i 
forbindelse med arbeidsrettede tiltak

Prop 1 S (2010-2011) for BLD s. 98-99

Funksjonshemmedes organisasjoner  og organisasjoner som gir tilbud til personer med 
nedsatt funkjonsevne 

Vedlegg 9.1
Vedlegg 9.2
Vedlegg 9.3
Vedlegg 9.4
Vedlegg 9.5
Vedlegg 9.6 

Engangsstøtte ved adopsjon 
fra utlandet

852.70 11 828 000 Bufdir
Rundskriv Q-1013 Retningslinjer for tildeling av 
engangsstøtte ved adopsjon av 
barn  fra utlandet

 Tilskuddet gis til adoptivforeldre som på forhånd har fått samtykke av norske 
adopsjonsmyndigheter til å adoptere barn fra utlandet.

nei

Satsing på
kommunalt barnevern

854.60 231 813 000
BLD/Fylkes-

mennene
Rundskriv Q-31/2010 Retningslinjer for satsing på 
kommunalt barnevern 2011

Særskilt tilskudd til kommunene for å styrke det kommunale barnevernet. 
Midlene blir fordelt av fylkesmennene etter søknad fra kommunene. 

nei

Statsrefusjon for kommunale 
barnevernutgifter  til enslige, 
mindreårige asylsøkere og 
flyktninger

854.65 714 113 000 Bufdir
Rundskriv Q-05/2004 om statsrefusjon for 
kommunale barnevernutgifter for enslige 
mindreårige asylsøkere og flyktninger 

Statsrefusjon for kommunale utgifter til barnevernstiltak.  nei

Barne- og ungdomstiltak i større 
bysamfunn

857.60 54 700 000 BLD
Rundskriv Q-10/2010 Støtte til barne- og 
ungdomstiltak i større bysamfunn 2011

Barne og ungdomstiltak i større bysamfunn, følgende kan søke om midler: 
bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, 
Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, 
Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, 
Hamar og Gjøvik og 7 bydeler i Oslo; Sagene, Gamle Oslo, Griinerløkka, Søndre 
Nordstrand, Alna, Stovner og Grorud

Vedlegg 10.1
Vedlegg 10.2

Mangfold og inkludering 857.70 1 260 000

Landsrådet 
for Norges 

barne- 
og ungdoms-

organisasjoner

Egne retningslinjer for fordelingen.
Prop 1S (2010-2011) for BLD s. 134

Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale
ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen. Barn- og unge skal selv stå bak idé 
og gjennomføring av prosjektet.

Vedlegg 
nr. 11
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Nasjonal grunnstøtte til frivillige 
barne- og 
ungdomsorganisasjoner

857.70 87 324 000
Bufdir/

fordelingsutval
get

Reguleres i forskrift om tilskudd til frivillige barne- 
og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd kan gis til frivillige landsomfattende organisasjoner som ved sine vedtekter:
a) kan vise til at organisasjonen arbeider for barn og ungdom med spørsmål som gjelder 
barn og ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter,
b) ikke er i strid med norsk lovgivning, og kan vise til at et eventuelt overskudd tilfaller 
organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål,
c) ikke skaper hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra alle samfunnsgrupper, 
uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, 
og
d) sikrer at også medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine 
synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen.

Vedlegg
 nr. 12

Tilskudd til barne- og 
ungdomspolitiske tiltak i 
Barentsregionen

857.79 1 500 000
 

Barenstssekret
ariatet

Egne retningslinjer og vilkår for tilskudd over
Barentsregionens ungdomsprogram 

Barn og ungdom i Barentsregionen primært i alderen 15-30 år 

Vedlegg 13 viser en tildeling på 1.675 mill. kr.  Dette skyldes tildelinger av midler fra 
Barentssekretariatets eget budsjett. 

Vedlegg 
nr. 13

Tilskudd til frivillige barne- og 
ungsorganisasjoner til 
internasjonalt arbeid

857.79 3 500 000
Bufdir/

fordelingsutval
get

 Forskrift om tilskudd til frivillige barne-
og ungdomsorganisasjoner

Frivillige barne- og ungdomssorganisasjoner
Vedlegg 
nr. 14
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