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Tilskudd - Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019 (Kapittel 0846 post 60)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til deres søknad om tilskudd gjennom
tilskuddsordningen Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.
Bufdir forvalter tilskuddsordningen. Ordningen reguleres av Rundskriv 02/2019 for tilskuddsåret 2019.
Rundskriv med veileder ligger på våre nettsider:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/
Tilskuddsmottakere skal sette seg godt inn i disse.
Bevilgninger og søknader
Bevilgningen for tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn er på totalt 43 034 973
millioner kroner. Tilskuddsordningen åpner for at tiltak kan få støtte over tre år. I 2017 og 2018 ble det
fattet vedtak med effekt på 24 950 100 kroner. Det vil si at det for 2019 var 18 084 873 kroner til
fordeling.
Direktoratet har for 2019 mottatt 99 søknader, med en total søknadssum på 58 183 064 kroner. Det vil si
at det var en oversøkning i forhold til tilgjengelige midler på 40 098 191 kroner. Bufdir har fordelt
tilskudd til 31 tiltak.
Prioriteringer
I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke søknader som best oppfyller kriteriene for en åpen
møteplass, jf. rundskrivet, og hvilke tiltak som best bidrar til å bedre oppvekst- og levekårene for
tilskuddsordningens målgruppe ved etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Søknader er
vurdert som gode når de har en konkret beskrivelse av hvordan de vil bidra til å oppnå formålet med
tilskuddsordningen, konkret beskrivelse av aktiviteten og hvilket omfang tilbudet skal ha, en god plan for
rekruttering av målgruppen og en konkret plan for videreføring.
Bufdir har videre lagt vekt på kommunens vurderinger og prioriteringer av tiltak, spesielt der
vurderingene vi har mottatt fra kommunen er godt begrunnet. Bufdir har også vurdert særskilte
utfordringer i bykommunen/bydelen knyttet til utsatte barne- og ungdomsgrupper og miljø.
Direktoratet har i saksbehandlingen vektlagt følgende for 2019:
Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som
fremmer integrering er høyt prioritert
Samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor
Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen

Vedtak
Søknad om tilskudd til SAGENE IDRETTSFORENING sitt tiltak «Etter skoletid ordning » innvilges med
400 000 kroner i 2019. Det gis tilsagn på 400 000 kroner for 2020 og 400 000 kroner for 2021. Bufdir er
særlig positive til at tiltaket skal tilrettelegge for aktiviteter både ute og inne. I tillegg til å ha fokus på
idrettsaktiviteter for de som ønsker det ber vi om at dere vektlegger aktiviteter inne på klubbhuset i like
stor grad, nettopp for å favne alle og skape en arena på klubbhuset der det er lav terskel for å møte opp
bare for sosial omgang og hygge. Som idrettsklubb anbefaler vi at dere jobber særskilt for å nå ut med
informasjon om at tiltaket også kan by på andre typer aktiviteter og ikke bare er til for de som driver med
idrett. Vi ber videre om at dere i rapporten skriver noe mer utfyllende om selve innholdet i tiltaket.
Alle tilsagn for 2020 og 2021 gis med forbehold om Stortingets bevilgning og at fremdriftsrapport
godkjennes av Bufdir.
Vilkår
Ved mottak av tilskudd anses søker å ha satt seg inn i og godtatt vilkårene i dette brevet, og i Rundskriv
02/2019 med veileder.
Dersom tilskudd ikke kan benyttes som forutsatt og/eller i henhold til rundskriv med veileder og/eller
dette brev, skal direktoratet varsles omgående. Bufdir kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom tilskuddet
ikke benyttes i tråd med disse bestemmelsene.
Tilskuddsmottaker har ansvar for å ha gode rutiner, etiske retningslinjer eller annet som sørger for
tryggheten til barn og unge i sine tilbud. Dette kan for eksempel være opplæringstiltak, referansesjekk,
politiattest eller lignende for personer som jobber med barn og unge.
Tilskuddsmottaker forplikter seg til å besvare henvendelser fra direktoratet og oppgaver i Bufdirs
søknadsportal for tilskudd.
Det tas forbehold om at direktoratet (tilskuddsforvalter) og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at
midlene benyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven §
12 tredje ledd.
Utbetaling
Midlene blir overført direkte til søkers kontonummer 90120538143 og merkes med «Storby 2019
Bufdir». Vi ber om at dere kontrollerer at kontonummeret er korrekt. Tilskuddsmottakere som får utbetalt
feil tilskudd må straks ta kontakt med Bufdir.
Tilskudd over kr 500 000 til kommunale/offentlige tiltak vil normalt bli utbetalt i to omganger. For
frivillige organisasjoner og private aktører er grensen på kr 300 000. På grunn av at tildelingen kommer
sent på året vil likevel hele tilskuddet for tilskuddsåret 2019 utbetales så snart som mulig.
Rapportering og regnskap
Tilskuddet for 2019 skal benyttes i løpet tilskuddsåret 2019, som går fra 1. mars i år til 1. mars neste år.
Frist for rapportering for første tilskuddsår er 1. april 2020. Rapport og regnskap leveres i Bufdirs
søknadsportal. Dere vil få beskjed når rapporteringsskjemaene er tilgjengelige.
Dersom dere mottar støtte over flere år, skal det leveres en forenklet fremdriftsrapport for tilskuddsårene
som ikke er det siste i perioden. Her skal dere redegjøre for et eventuelt mindreforbruk og andre avvik fra
søknaden, samt registrere regnskapstall for forrige tilskuddsår (1. mars til 1. mars). Dersom regnskapet
viser et mindreforbruk, må de resterende midlene fordeles på de gjenværende årene i tilskuddsperioden.
Fordelingen skal være i tråd med søknaden og det sist godkjente budsjettet.

For det siste tilskuddsåret skal det sendes inn en sluttrapport. Bruk av midler utover det siste tilskuddsåret
kan kun skje dersom søknad om dette er godkjent av direktoratet. Frist for å søke om utvidelse av
tilskuddsperioden og utsatt rapporteringsfrist er 31. januar i det siste tilskuddsåret, det vil si én måned før
tilskuddsperioden er over. Søknaden leveres i Bufdirs tilskuddsportal ved å klikke på søknaden under
"Mine søknader" og "Innsendte". Knappen for å søke utsettelse vil da bli tilgjengelig oppe til høyre i
vinduet.
Informasjon/krav om rapportering og regnskap finner dere i Rundskriv 02/2019 og veileder. Regnskapet
og rapport skal vise om midlene er benyttet i tråd med søknaden og eventuelle merknader fra direktoratet i
tilskuddsbrevet (dette brevet).
Vi understreker at det skal opprettes et eget kostnadssted eller prosjektnummer for tiltaket. Kostnader som
ikke er ført på prosjektets kostnadssted eller prosjektnummer, kan underkjennes av Bufdir. Regnskapet for
hvert enkelt tiltak skal omfatte alle utgifter og inntekter, inkludert egenfinansiering.
Regnskapet skal være kontrollert av revisor. For kommunale tiltak skal regnskap kontrolleres av
kommunerevisjonen. For private aktører og frivillige organisasjoner skal regnskap kontrolleres av
statsautorisert eller registrert revisor. Det kan ikke velges noen som er ugild til revisor, jf. Revisorloven §
4-1. For flerårige tilskudd stilles det ikke krav om revisorkontroll før det siste tilskuddsåret er over, men
da skal det foreligge rapport fra revisor for hele tilskuddsperioden. Revisor skal kontrollere regnskapene i
henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) og de spesifiserte kravene som er
tilgjengelig på https://www.bufdir.no/Tilskudd/Rapportere_pa_tilskudd/Barn_og_ungdom/.
Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig
fremkommer hvordan midlene er benyttet for hvert enkelt tiltak.
Manglende innsending av rapport eller regnskap, eller at disse er ufullstendige, kan medføre at tilskudd
blir krevd tilbake. Utbetaling av nye tilskudd vil kunne bli stanset. Eventuelle ubenyttede midler skal
tilbakebetales til Bufdir. Direktoratet vil ta kontakt med søker vedrørende beregning av Bufdirs andel av
de ubenyttede midlene.
Tilbakebetaling av midler
Bufdir kan kreve at dere tilbakebetaler hele eller deler av tilskuddet dersom:
dere, eller noen på deres vegne, gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger til Bufdir
dere ikke bruker midlene slik dere beskrev i søknaden og budsjettet
dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene i tilskuddsbrevet
dere ikke bruker hele eller deler av tilskuddet
dere ikke gjennomfører tiltaket
dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen
Bufdir ikke godkjenner innsendt rapport og regnskap (dette gjelder uansett om tilskuddet er benyttet
eller ikke)
Bufdir utbetaler for høyt tilskudd på grunn av gale beregninger fra vår side
Nytt fra tilskuddsåret 2019 er at Bufdir har endret modell for beregning av tilbakebetaling av eventuelle
utbrukte tilskuddsmidler. Direktoratet forutsetter nå at den påkrevde egenfinansieringen benyttes til
tiltaket. Det betyr at Bufdir vil kreve tilbake alt av et eventuelt overskudd, dersom tiltakets eneste
inntekter er tilskudd fra Bufdir, egenfinansiering og eventuelt prosjektinntekter som følge av prosjektet.
Se punkt 2 j) i veileder til regelverket for utfyllende forklaring på denne utregningen.
Andre forhold
Vi minner om at det ved presentasjon og omtale av tiltak/prosjekter med tilskudd fra denne bevilgningen
skal framgå at de er finansiert med tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Bufdirs logo
finnes på https://www.bufdir.no/Presse/.

Vedtaket sendes kun elektronisk og er sendt til den oppdaterte elektroniske adressen deres organisasjon
har oppgitt til Bufdir, jfr. forvaltningsloven § 15a.
Klageadgang
Ifølge forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak truffet av Bufdir påklages til Barne- og
familiedepartementet (BFD). Dere skal sende klagen til Bufdir, se § 32. Fristen for å klage er 3 uker, og
løper fra det tidspunktet vedtaket er gjort tilgjengelig for parten, det vil si dagens dato, jfr. fvl § 29 og
eForvaltningsforskriften § 11 annet ledd. Klagen kan sendes gjennom Bufdirs søknadsportal, ved å klikke
på søknaden under "Mine søknader" og "Innsendte". Knappen for klageskjema vil da bli tilgjengelig
øverst i vinduet. Dere finner flere opplysninger om muligheten for å klage her.
Vennligst skriv vårt saksnummer 117091 i all korrespondanse om denne saken.

Med hilsen

Terje B. Grytten
avdelingsdirektør

Mari Ommundsen
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Er du interessert i støtte til internasjonale prosjekter for ungdom (13-30 år) eller
jobber du med ungdom? Søk om midler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom, et EU-finansiert program
drevet av Bufdir. Du kan få støtte til mobilitetsprosjekter, samarbeidsprosjekter og
politikkutvikling i samarbeid med organisasjoner fra Europa og naboregionene.
Søknadsfrist er tre ganger i året. Mer informasjon finner du her: www.aktivungdom.eu

