
Retningslinjer for tilskudd til 
informasjonstiltak ved kommunestyre- 
og fylkestingsvalget i 2019 

1. Mål for tilskuddet

Målet med tilskuddet er å øke stemmeberettigedes kunnskap om valget og valgdeltakelsen. 

2. Målgruppe

Målgruppen for tilskuddet er stemmeberettigede til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Tilskuddets 

prioriterte målgruppe er stemmeberettigede med lav valgdeltakelse, som unge velgere, velgere med 

innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt informasjon. 

3. Kriterier for måloppnåelse

Tilskuddsmottakere skal i sin rapportering oppgi antall personer som deltar på tiltaket eller antallet 

de når ut til gjennom sine aktiviteter. 

Departementet innhenter opplysninger om valgdeltakelsen i målgruppene. 

4. Krav til søker

Organisasjoner og andre aktører som ønsker å gjennomføre tiltak som bidrar til å oppfylle målet med 

tilskuddsordningen kan søke om tillskudd. 

Mottakere av tilskudd må være registrert i enhetsregisteret/frivillighetsregisteret. 

Tilskuddet kan ikke søkes av: 

a) Enkeltpersoner

b )Politiske partier/lister 

c) Kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige forvaltningsorganer

5. Krav til søknad og opplysningsplikt

Søknader skal leveres gjennom Valgdirektoratets elektroniske søknadsskjema. Søknaden skal sendes 

innen den frist Valgdirektoratet setter. 



Dersom det er nødvendig for å vurdere søknaden, kan Valgdirektoratet kreve at søkeren gir andre 

opplysninger i tillegg til opplysningene i søknaden. 

6. Hva det kan tildeles tilskudd til

Tilskudd kan gis til alle typer tiltak som er egnet til å oppnå formålet med tilskuddsordningen, som for 

eksempel: 

a) konferanser og lignende arrangementer

b) kampanjer

c) informasjonstiltak

d) produksjon og distribusjon av trykksaker

e) audiovisuelle produksjoner

f) kulturtiltak

g) nettverksarbeid

7. Tildelingskriterier

Følgende kriterier vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen: 

a) antall personer som vil delta på tiltaket eller antallet søker når ut til gjennom sine aktiviteter.

b) tiltak rettet mot unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og/eller velgere med behov for

særlig tilrettelagt informasjon.

c) søknadsbeløpet står i et rimelig forhold til tiltakets mål, størrelse, innretning og antatte effekt på

målet for tilskuddsordningen.

d) tidligere relevant erfaring med tilsvarende tiltak (særlig relevant ved tilskudd på over 100 000

kroner).

e) politisk nøytralitet. Tiltak som skal motta tilskudd må være partipolitisk nøytrale.

Valgdirektoratet skal vurdere søknadene om tilskudd i en helhetlig sammenheng, der mangfold 

vedrørende tema, tiltak, organisasjon/aktør, geografi og målgruppe, vil bli vektlagt. 

8. Beregning av tilskudd

Størrelsen på innvilgede tilskudd vil bli basert på en vurdering av søknadene og avhenge av størrelsen 

på Stortingets bevilgning. 

9. Tilsagn om tilskudd og aksept

Valgdirektoratet sender tilskuddsbrev med tilsagn om tilskudd til alle søkere som får innvilget 

tilskudd. Med tilskuddsbrevet følger et akseptskjema som tilskuddsmottakeren må fylle ut, signere 



og returnere til Valgdirektoratet. Ingen tilskudd blir utbetalt før akseptskjema er mottatt av 

Valgdirektoratet. 

Tilskuddet utbetales til mottaker i tråd med tiltakets aktivitets- og utgiftsplan opplyst i 

tilskuddsbrevet. 

10. Vilkår for bruk av tilskuddet

Tilskuddsmottakere må sende et akseptskjema til Valgdirektoratet innen to uker etter at 

tilskuddsbrev er mottatt. 

Tilskuddet skal benyttes det året det er gitt for, og i tråd med disse retningslinjene og vilkårene i 

tilskuddsbrevet. 

Tilskuddsmidlene kan ikke benyttes til ordinære driftsutgifter, med unntak av lønn. 

Skal tilskuddet benyttes til lønn, er det satt begrensninger. For tilskudd under 100 000 kroner, kan 

inntil fem prosent av tilskuddet benyttes til lønn. For tilskudd på 100 000 kroner og mer kan inntil 20 

prosent av tilskuddet benyttes til lønn. Begrensningene gjelder lønnsutgifter til alle faste og 

midlertidige stillinger. 

11. Klage

Søkere som ikke får innvilget sin søknad, mottar avslagsbrev. Søkere har klageadgang, jf. 

forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra søker har mottatt vedtaket. Klagen behandles av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

12. Regnskap, kontroll og innsyn

Alle som mottar tilskudd, skal levere rapport med regnskap senest innen 30. november 2019 ved å 

fylle ut Valgdirektoratets elektroniske rapporteringsskjema. 

Tilskuddsmottaker skal i sin rapport oppgi antall personer informasjonstiltaket når eller har nådd. 

For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, skal tilskuddsmottaker i tillegg levere regnskap for bruken 

av tilskuddet attestert av autorisert revisor. Slikt regnskap skal sendes Valgdirektoratet innen 30. juni 

året etter valgåret. 

Valgdirektoratet kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene i 

vilkårene i tilskuddsbrevetvedtaket, og at opplysningene i søknaden og rapporteringen er korrekte. I 

den grad det er nødvendig, kan Valgdirektoratet gjennomføre dokumentkontroll eller stedlig kontroll 

hos tilskuddsmottaker. Riksrevisjonen har også adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er 

benyttet etter forutsetningene. 

13. Reaksjoner
Hvis en organisasjon ikke har benyttet hele tilskuddet i tråd med forutsetningene for tildelingen, 



vil Valgdirektoratet kreve midlene tilbakebetalt eller avkorte utbetaling av eventuelt senere års 

tilskudd. Valgdirektoratet kan kreve at tilskuddsmottaker helt eller delvis tilbakebetaler utbetalt 

tilskudd, dersom: 

a) tilskuddet ikke blir brukt i i tråd med forutsetningene i disse retningslinjene eller vilkårene 

fastsatt i tilskuddsbrevet

b) tildeling av tilskuddet bygger på uriktige opplysninger fra søker

c) tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist

d) regnskap og rapport ikke gir tilstrekkelig informasjon for å vurdere om kravene i 

retningslinjene og tilskuddsbrevet er oppfylt
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