
 

Postadresse: Postboks 8027 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Holbergsgate 1. Telefon: 22 99 13 25.  

Retningslinjer for organisasjoner som mottar tilskudd til spesielle 
rettshjelptiltak (kap. 470, post 72) 
 

Retningslinjene er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med grunnlag i 

bevilgningen over budsjettkapittel 470, post 72 i Prop. 1 S. Retningslinjene fastsetter 

hovedelementene for tilskuddet. Statens sivilrettsforvaltning er tilskuddsforvalter.  

  

1. Formålet med tilskuddet 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot 

særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som kan oppfatte at 

terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy. 

 

Tilskuddet skal gå til konkret juridisk bistand overfor personer som omfattes av målgruppen. 

Tilskuddsmidlene kan også benyttes til rettspolitisk arbeid som gjelder målgruppen. 

 

Tilskuddet gis i form av:  

 Driftstilskudd til organisasjoner som driver med ren rettshjelpsvirksomhet. 

 Tilskudd til advokatvakt, hvor tilskuddsmidlene i all hovedsak skal gå til konkret 

rettshjelp og ikke til administrasjon eller løpende utgifter. 

 Tilskudd til avgrensede prosjekter innenfor rettshjelpsvirksomheten. 

 

2. Øremerket tilskudd 

Tilskuddsmidlene er i Prop. 1 S for Justis- og beredskapsdepartementet øremerket visse 

rettshjelptiltak for å sikre forutsigbarhet med hensyn til driftsstøtte. Det er en forutsetning for 

å motta tilskudd at tilskuddsmottaker årlig melder inn sitt ressursbehov basert på planlagt 

aktivitet, som omtalt under punkt 7. Stortinget vedtar den endelige fordelingen av 

tilskuddsmidlene.  

 

3. Forutsetninger for tilskuddet 

Tilskuddet skal brukes i samsvar med formålet, de forutsetninger som fremgår av 

tilskuddsbrevet med tilhørende retningslinjer og innmeldt ressursbehov basert på planlagt 

aktivitet. 

 

Tilskuddsmottaker plikter å varsle departementet eller tilskuddsforvalter umiddelbart dersom 

det oppstår vesentlige avvik i forhold til budsjettet eller de forutsetningene som er trukket opp 

i tilskuddsbrevet. 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. 

 

Tilskuddet skal som utgangspunkt benyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir nyttet innen 

årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av 

tiltaket. 
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Andre krav til tilskuddsmottaker:  

 Rettshjelpen må være gratis for brukerne 

 Virksomheten må være registrert i Foretaksregisteret 

 Virksomheten må operere uten fortjeneste (non profit) 

 Rettshjelpen må utføres av personer med juridisk embetseksamen eller være et 

rettshjelpstilbud i regi av en utdanningsinstitusjon 

 Ideelle organisasjoner skal være registrert i Frivillighetsregisteret dersom 

organisasjonen fyller kravene for registrering.  

 

4. Kriterier for måloppnåelse 

Følgende kriterier gir indikasjon på hvorvidt tilskuddet benyttes etter formålet: 

 

 I hvilken grad tilbudet retter seg mot personer i en spesielt vanskelig situasjon eller en 

gruppe mennesker som anses som særlig utsatt. 

 I hvilken grad tiltaket er rettet mot personer som av ulike grunner har vanskeligheter 

med å nyttiggjøre seg av det ordinære rettshjelpstilbudet. 

 I hvilken grad tiltaket fanger opp personer med lav inntekt. 

 

5. Tilskuddforvalters og Riksrevisjonens kontrolladgang 

Det vises til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med 

tilskudd til "offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll", jf. § 10 

annet ledd i bevilgningsreglementet. Bestemmelsen lyder: 

 

Ved tilskudd eller lån til offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig 

kontroll, skal det tas forbehold om adgang for tilskuddsforvalteren til å føre kontroll med at 

midlene benyttes etter forutsetningene. 

 

Også Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene benyttes etter 

forutsetningene, jf. riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. 

 

6. Rapportering   

Mottakere av tilskuddet skal rapportere på oppnådde mål, erfaringer med tiltaket og bruken 

av ressurser. Rapporteringen skal inneholde følgende: 

 

Regnskapsrapportering 

 

For tilskudd inntil 200 000 kroner: 

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at 

tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal dokumenteres ved en 

regnskapsoversikt som viser hvilke inntekter (inkl. økonomisk støtte fra andre statlige 

organer) rettshjelptiltaket har hatt inneværende år og hvilke kostnader som har påløpt.  

Av regnskapsoversikten skal det også fremgå om det er gjenværende midler per 31. 

desember samt om tiltaket fikk overført midler fra foregående tilskuddsår. 

Regnskapsoversikten skal være undertegnet av tilskuddsmottaker. 
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For tilskudd fra og med 200 000 kroner: 

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 ordinært årsregnskap attestert av revisor. Regnskapet skal 

inneholde resultatregnskap og balanse. For tilskuddsmottakere som også driver annen 

virksomhet enn å gi fri rettshjelp, skal det leveres prosjektregnskap for den delen av 

virksomheten som gjelder rettshjelptiltaket. Regnskapet/prosjektregnskapet skal vise om 

tiltaket mottar økonomisk støtte fra andre statlige organer. Prosjektregnskapet skal være 

undertegnet av tilskuddsmottaker. For institusjoner eller organisasjoner som revideres av 

offentlige revisjonsorgan, oversendes organets revisjonsrapport. 

 

Rapportering på måloppnåelse 

 

Rapporteringen skal gi et dekkende bilde av rettshjelptiltakets resultater og gi 

tilskuddsforvalter grunnlag for å vurdere måloppnåelse. Nivå på rapporteringen må vurderes 

ut fra hva som anses relevant for tilskuddsforvalter å være informert om. Som et minimum 

skal rapporten inneholde en sammenfatning av: 

 

 Hvordan rettshjelptiltaket har vært organisert. 

 Hvilke aktiviteter som har vært utført for den del av virksomheten som utgjør 

rettshjelptiltaket. 

 Antall personer som har benyttet seg av tilbudet og antall saker fordelt på 

saksområder. 

 Om tiltaket baserer seg på frivillig arbeid. 

 Anslag over kostnad per sak. 

 På hvilken måte rettshjelptiltaket for inneværende år har bidratt til å oppfylle formålet 

med ordningen, jf. kriteriene under punkt 4. 

 

Rapporteringen skal være kortfattet og bør ikke overskride ti sider. Frist for rapportering er 

15. februar påfølgende år. Dersom revisorgodkjenning ikke foreligger på dette tidspunktet, 

kan denne ettersendes innen 30. juni. For tilskuddsmottakere som skal levere 

halvårsrapportering, er fristen for dette 30. august. 

 

7. Ressursbehov 

Tilskuddsmottaker skal årlig redegjøre for sitt ressursbehov for neste års 

rettshjelpsvirksomhet, ved å vise til planlagt aktivitet for det neste året og omfanget av 

denne. Tilskuddsmottaker skal angi forventet antall saker og forventet kostnad per sak. Det 

skal i tillegg leveres et budsjett for rettshjelptiltaket. Fristen er 15. februar. 

 

8. Tilbakebetaling av tilskudd 

Tilskuddet skal som utgangspunkt benyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir nyttet innen 

årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av 

tiltaket. 
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Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere år gjennom mindre 

aktivitetsnivå enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil størrelsen på det årlige 

tilskuddet kunne bli revurdert. 

 

Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formålet, kan 

departementet eller tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.  

 

9. Praktisering av retningslinjene 

Det forutsettes at institusjonens eller organisasjonens revisor blir gjort kjent med disse 

retningslinjene. 

 

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, kontakt Statens 

sivilrettsforvaltning. 

 

 

 


