
Mariboes gate, 13 0183 Oslo   post@krisesenter.com www.krisesenter.com 

Justis- og beredskapsdepartementet  

 

Ref.: 20/710 

Vår dato: 28.07.2020  

Vår saksbehandler/referanse: Tiril Vold Hansen 

 

Høringssvar – forskriftsfesting av tilskuddsordninger  

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev datert den 7. mai 2020 med 

oppfordring om å gi innspill til forslag til forskrifter for sju av tilskuddsordningene under 

Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområder. Krisesentersekretariatet takker for 

anledningen til å svare på høringen.  

Krisesentersekretariatet stiller seg positive til at forslag om at sju av tilskuddsordningene 

under departementets ansvarsområder fastsettes som forskrifter, samt at det fastsettes en fast 

årlig forslagfrist for den enkelte ordning. Dette vil gi organisasjonene som jobber søker på de 

ulike ordningene og ikke minst mottakerne av deres arbeid økt forutsigbarhet.  

Vi har imidlertid noen merknader når det gjelder innholdet i noen av tilskuddsordningene.  

Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen 

For forslag 6.1 Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen ønsker vi 

å foreslå et syvende punkt. Punktet skal lyde  

«f) kunnskap om vold og overgrep»  

Formålet med dette punktet er å sikre at domfelte som er voldsutsatte skal få mulighet til å 

forstå sin egen situasjon og kunnskap og veien videre. Samtidig bør domfelte som er 

voldsutøvere få hjelp til å unngå å utøve vold i framtiden.  

Videre er det viktig at alle relevante aktører sikres muligheten til å søke denne 

tilskuddsordningen. Krisesentrene har allerede pågående prosjekter med voldutsatte i fengsler, 
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og bør derfor kvalifiseres til å søke på ordningen. Fordi mange krisesentre er organisert i 

kommunen, faller de imidlertid utenfor dagens tildelingsordninger. Vi mener derfor at § 2 

Hvem og hva det kan gis tilskudd til bør endres til at også krisesentre kan få tilgang til å søke. 

Ny § 2 blir da  

 «Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, andre ideelle 

organisasjoner, og krisesentre kan få tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes 

foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige 

myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet 

sitt på frivillig innsats.» 

Forskrift om tilskudd til forebygging av vold i nære relasjoner 

Krisesentrene er også en særdeles viktig aktør i å forebygge vold i nære relasjoner. 

Krisesentrene arrangerer kurs, holder foredrag på utdanningsinstitusjoner, og har ulike 

aktivitetstilbud med dette som tema. Derfor mener vi at også § 2 Hvem som kan få tilskudd 

for forslag 6.2 Forskrift om tilskudd til forebygging av vold i nære relasjoner bør endres slik 

at krisesentrene kan få tilgang til å søke. Ny § 2 blir da  

 «Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, andre ideelle 

organisasjoner, og krisesentre kan få tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes 

foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige 

myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet 

sitt på frivillig innsats.» 

For forslag 6.2 Forskrift om tilskudd til forebygging av vold i nære relasjoner mener vi videre 

at det bør åpnes opp for at det skal gis tilskudd til generell drift. Dette fordi organisasjoner 

som jobber med vold i nære relasjoner er nødvendige for å koordinere og videreutvikle 

forebygging av vold i nære relasjoner. Det er derfor viktig å sikre slike organisasjoner 

tilstrekkelig finansiering. Ny § 3 Hva det kan gis tilskudd til bør derfor lyde  

«Det kan gis tilskudd til prosjekter, tiltak eller generell drift av organisasjoner som 

bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. Det gis ikke tilskudd til a) 

forskningsprosjekter b) tiltak som innebærer kommersielt salg av (eller inntjening på) 

det som produseres.»  
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