Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak 2019
Søknadsfrist: 1. april 2019
Tilskuddsordningen for kriminalitetsforebyggende tiltak forvaltes av Kompetansesenteret for
kriminalitetsforebygging, som er organisert i Sekretariatet for konfliktrådene.
1. Innledning
Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet dato 21.01.19, med grunnlag i
Stortingets budsjettvedtak av 17.12.18 og Prop. 1 S (2018-2019) kap. 440, post 70. Samlet
tilskuddsbeløp i 2019 er 7 400 000 kroner.
2. Mål for ordningen
Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til og utvikle kriminalitetsforebyggende
tiltak og prosjekter.
Det kan søkes om støtte til tiltak som bidrar til at:





Hjelpeapparatet1 lærer mer om hvordan kriminalitet skal forebygges
Hjelpeapparatet fanger opp ungdom som er i risikosonen2
Utsatt ungdom opplever mestring
Ungdomsmiljøer blir tryggere

Målgruppe:
Den primære målgruppen for ordningen er barn og unge som er i risikosonen for å begå
kriminalitet, samt barn og unge som står i fare for å bli utsatt for kriminalitet.
Tiltak som retter seg mot en bredere målgruppe kan vurderes.

1

Med hjelpeapparat menes ansatte i ulike offentlige etater. Eksempelvis skole, barnevern, politi og helsevesen.
I hjelpeapparatet finner vi også frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider med å forebygge kriminalitet
blant barn og unge.
2

Risikosonen innebærer at en eller flere risikofaktorer som øker faren for en negativ utvikling hos barn og unge
er tilstede. Faktorene kan være knyttet til miljø og enkeltpersoner. Miljøfaktorene kan deles inn i tre nivåer: 1)
Samfunnet 2) Nærmiljø, bomiljø, barnehage, skole og arbeidsmiljø 3) Familie og sosialt nettverk.
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3. Hvem kan søke om tilskuddsmidler?
Frivillige3 og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom
virksomheten ikke er fortjenestebasert. Frivillige organisasjoner som søker bør være
registrert i frivillighetsregisteret.

4. Hva det tildeles tilskudd til:
Det tildeles driftstilskudd eller prosjekttilskudd.



Driftstilskudd er finansiering av organisasjonen og tiltakets tjenestetilbud overfor en
målgruppe.
Prosjekttilskudd er midler rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle
politiske målsettinger.

Det gis ikke midler til forskningsprosjekter og evalueringer.

Følgende tiltak/prosjekter vil gis prioritet i 2019:












Tiltak rettet mot barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminelle handlinger.
Tiltak som hindrer rekruttering til kriminelle miljøer.
Tiltak som forebygger kriminalitet som rammer barn og unge.
Tiltak som forebygger kriminalitet på internett.
Tiltak som forebygger hatkriminalitet og radikalisering.
Tiltak som fører til samarbeid mellom ulike aktører.
Tiltak som legger til rette for samarbeid med politiet gjennom etablerte
samarbeidsstrukturer.
Tiltak som styrker kompetansen om kriminalitetsforebygging, spesielt hos ansatte i
hjelpeapparatet, foreldre og andre som jobber med barn og unge.
Tiltak som når ut til så mange som mulig i målgruppen.
Tiltak som kan videreføres også etter endt prosjektperiode.
Tiltak som kan brukes på flere områder.
Tiltak som går direkte på å forebygge kriminalitet vil bli prioritert foran tiltak som
indirekte forebygger kriminalitet.

Definisjon av frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og
frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak
organisert som foreninger eller stiftelser.
3
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5. Krav til søknadens innhold og form
Søker skal bruke søknadsskjema som ligger på kriminalitetsforebygging.no og eventuelt
supplere med vedlegg. Søknaden skal inneholde:
Om søker:
 Navn på søker
 Adresse, organisasjonsnummer og bankkontonummer. (Privatpersoner må oppgi
personnummer).
 Kontaktinformasjon til kontaktperson(er), inkl. telefonnummer og e-postadresse
 Vedtekter, seneste årsberetning og regnskap (vedlegges søknaden)
 Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 Har søker tidligere mottatt tilskudd fra denne tilskuddsordningen? (Oppgi i så fall
dato og saksnummer).
Om tiltaket/prosjektet:
 Navn på tiltaket/prosjektet.
 Prosjektstart og –slutt.
 Beskrivelse av tiltak/prosjektbeskrivelse.
 Målgruppe(r).
 Målsetting og begrunnelse sett opp mot formålet med tilskuddsordningen.
 Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere).
 Plan for eventuell implementering i den ordinære driften, eller plan for hvordan
erfaringer og kompetanse kan videreføres etter prosjektslutt.
 Tidsplan for gjennomføring.
 Forventede resultater.
 Samarbeidspartnere
 Dersom det søkes om flere enn ett prosjekt, oppgi prioritet.
Finansiering:
 Søknadsbeløp.
 Budsjett for tiltaket/prosjektet. Om det søkes om midler til flere prosjekter, skal
budsjett for hvert enkelt tiltak/prosjekt oppgis.
 Eventuell delfinansiering/tilskudd fra andre instanser.
 Eventuell egenfinansiering.
 Dersom virksomheten driver inntektsgivende aktivitet skal det redegjøres for dette.
Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.
Oversendelsen skal merkes tydelig med: «Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende
tiltak 2019». Skriv antall vedlegg.
Søknaden sendes elektronisk til post@kriminalitetsforebygging.no.
Søker vil få en bekreftelse senest 14 dager etter at søknaden er mottatt.
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6. Søknadsbehandling
Søknad om støtte kan avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:
•
•
•
•
•
•

Søknader som kommer inn etter fristen, vil som hovedregel bli avvist.
Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse.
Søknaden ikke inneholder tilstrekkelig med opplysninger.
Mottaker ikke skriftlig innen en gitt frist aksepterer eventuelle vilkår som settes for at
tilskudd skal kunne utbetales.
Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har
unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse mv.
Det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (dvs. søknaden
rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader).

7. Kunngjøring og utbetaling
Tilskuddsmidlene kunngjøres på regjeringen.no og kriminalitetsforebygging.no.
Vedtak om tildeling av midler vil skje innen 1. mai 2019. Dersom ikke alle midler er fordelt
etter dette, kan det foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 18. mai 2019. Denne siste
runden med fordeling av tilskudd skal være sluttført innen 25. mai 2019.
Utbetaling av innvilget beløp skal skje så snart som mulig etter at tilsagnsbrev er sendt
mottaker, og mottaker har returnert ferdig utfylt utbetalingsskjema til Kompetansesenter
for kriminalitetsforebygging.

8. Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker
Det skal rapporteres på tildelte midler fra fjoråret. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av
tilsagnsbrev. Rapporteringsskjema vil ligge på kriminalitetsforebygging.no fra 1. desember
samme år som tilskuddet er gitt.
Innen 15. februar, året etter at tilskuddet er gitt, skal det sendes inn rapport med resultatog måloppnåelse. Dersom det søkes om nye midler, skal det fremkomme hva søker
eventuelt mottok i tilskudd i 2018. Det skal også fremkomme av søknaden dersom
ubenyttede midler søkes overført til 2019 og presist hvilket beløp dette dreier seg om.
Eventuell ny søknad vil ikke bli behandlet før rapportering foreligger.
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Erfaringene fra prosjektene skal beskrives slik at de kan videreformidles og ha verdi for
andre interessenter. Tilskuddsmottaker må være forberedt på å delta i formidling av
erfaring og resultater til relevante aktører.
For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at
tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom
tilskuddsforvalter krever dette.
For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at
tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregel skal dette fremgå av mottakerens
årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av
aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som
viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de
totale utgifter og inntekter.
Mottaker er ansvarlig overfor tilskuddsforvalter for at bestemmelsene i tilsagnsbrevet og de
generelle vilkår overholdes, herunder at:


Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som
fremgår av tilsagnsbrev.



Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående
skriftlig henvendelse til og samtykke fra tilskuddsforvalter.



Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.



Det forutsettes at tiltakene/prosjektene startes opp i 2019, eventuelt videreføres
dersom de allerede er påbegynt.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes i tilskuddsåret, i dette tilfelle 2019. Midler som ikke
blir brukt innen årets utgang kan, etter begrunnet søknad til Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging, benyttes til videreføring av tiltaket/prosjektet i det påfølgende
året.
Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene
nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og
riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

9. Mulige reaksjonsformer
Dersom tilskudd ennå ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:



Mottaker ikke aksepterer de vilkårene som er satt for tilskuddet
Tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden
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Tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med
tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet

Dersom tiltaket allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom:




Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
Mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer
eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er
klargjort i tilsagnsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:





Innføre strengere rapporteringsrutiner
Avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
Redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
Kreve at tilskuddet betales tilbake

10. Klage på vedtak
Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf.
forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Det er således klageadgang jf. fvl § 28.
Klagefristen er 3 uker fra mottatt vedtak, jf. fvl § 29. Klagen sendes til Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som behandler klagen.
Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Eventuelle spørsmål kan sendes Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging på:
post@kriminalitetsforebygging.no
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