
Retningslinjer for tilskudd til nasjonalt bo- og støttetilbud til unge utsatt for 

tvangsekteskap  

Statstilskuddet til nasjonalt bo- og støttetilbud blir bevilget over statsbudsjettet kapittel 291 post 62. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har forvaltningsansvaret for tilskuddsmidlene.  

Mål: Målet med tilskuddsmidlene er å gi et tilrettelagt korttidstilbud til unge utsatt for 

tvangsekteskap. Tilbudet skal være et tillegg til kommunenes lovpålagte hjelpetilbud og tjenester.  

Innholdet i tilbudet; En trygg bolig i en overgangsperiode inntil innflytting i annen bolig Et 

støttetilbud som gir unge hjelp til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig  

Målgruppe: Kommunene  

1. Søknad  

Søknad om statstilskudd skal fremmes av kommunen og sendes til Bufdir. Utgangspunkt for 

tildeling av tilskudd er den generelle pris- og lønnsvekst for tilskuddsåret. Dersom det foreligger 

særlige grunner kan det innvilges tilskudd ut over den generelle pris og lønnsvekst. Dette kan for 

eksempel være aktuelt dersom direktoratet gir kommunene nye/utvidede oppgaver knyttet til 

oppfølgingsarbeidet eller dersom det oppstår større kostnader som ikke er relatert til ordinær 

drift av tilbudet. Det gis normalt ikke statlig tilskudd ut over den generelle pris- og lønnsvekst 

dersom budsjettøkningen i hovedsak er relatert til ordinære driftsoppgaver. 

2. Forhåndsgodkjenning  

Dersom nye kommuner ønsker å etablere et bo- og støttetilbud tilknyttet det nasjonale tilbudet, 

må kommunen søke Bufdir om forhåndsgodkjenning til etablering av tilbudet. Det gis ikke 

tilskudd til drift av tilbud som ikke er forhåndsgodkjent av Bufdir.  

3. Om tilbudet  

Bufdir har et overordnet ansvar for det nasjonale bo- og støttetilbudet. Tilbudet blir imidlertid 

koordinert og administrert av Kompetanseteamet, mens det er kommunene som har det 

operative ansvaret for innhold og drift av det enkelte tilbud. Brukerne skal tidlig i 

oppfølgingsforløpet flytte videre til bolig som vedkommende kan beholde på sikt. Oppfølgingen 

gjennom støttetilbudet reduseres gradvis. Total oppfølgingstid er inntil 9 måneder, og tilskuddet 

skal ikke benyttes til å dekke kostnader ved oppfølging av brukere etter oppfølgingstidens utløp. 

Bufdir utarbeider en faglig plattform for drift og innhold i bo- og støttetilbudet. Tilskuddet skal 

ikke benyttes til å dekke kostnader ved oppfølgning av brukere etter utflytting/ettervern. Det 

nasjonale tilbudet skal inneholde et tilpasset tilbud til menn og til brukere med barn.  

4. Krav til kommunene  

Tilbudet må være etablert og drevet med eget budsjett og regnskap. Kommunen er ansvarlig for 

drift og innholdet i tilbudet. Tilbudene skal ha en effektiv og god drift, og inneha relevant 

kompetanse tilpasset brukernes behov. Tilbudet skal oppfylle krav og føringer som følger av 

Bufdirs faglige plattform for drift og innhold i bo- og støttetilbudet. Tilbudene skal i størst mulig 

grad være tilrettelagte også for brukere med særlige behov, herunder brukere med nedsatt 

funksjonsevne. Det er tillatt å kreve betaling fra brukerne for leie av bolig, dekning av matutgifter 

og liknende. Alle som arbeider ved tilbudene skal ha taushetsplikt og må undertegne 

taushetsløfte. Brukeren skal orienteres om taushetsplikten og om unntakene fra denne. 

Personopplysninger skal behandles i samsvar med personopplysningsloven. Det skal innhentes 



konkurrerende tilbud før større eller regelmessige anskaffelser. Botilbudene skal 

sikkerhetsklareres i samarbeid mellom politiets representant i Kompetanseteamet og lokalt 

politi. Det skal etableres samarbeidsavtaler mellom botilbudene og familievernet.  

5. Kriterier for måloppnåelse  

Når oppfølgingstiden er over har den unge:  

a) hatt en trygg bolig  

b) fått individuelle behov kartlagt  

c) fått tilpasset miljøterapeutisk oppfølging  

d) blitt reetablert i en trygg boligsituasjon  

e) etablert nødvendig kontakt med relevant hjelpetjenester  

f) faste dagaktiviteter, dvs. skole, kvalifiseringstilbud, jobb eller annet dagtilbud  

g) et sosialt nettverk rundt seg, for eksempel tilbud i regi av idrettslag, frivillige organisasjoner, 

venner, familie, m.m.  

6. Opphør av drift  

Ved fare for eller faktisk opphør av driften plikter kommunen å underrette Bufdir umiddelbart. 

Ubenyttet statstilskudd skal betales tilbake til direktoratet.  

7. Utbetaling av tilskudd  

Tilskuddet utbetales i en eller flere terminer. Midlene overføres til kommunen.  

8. Rapportering og regnskap  

Regnskap og rapportering skal sendes direktoratet på fastsatt skjema. Rapporteringen skal vise at 

unge utsatt for tvangsekteskap gis et tilrettelagt korttidstilbud gjennom driften av det nasjonale 

bo- og støttetilbudet. Rapporteringsskjemaet gir detaljerte føringer for hvilke opplysninger 

tilskuddsmottaker skal gi. Frist for rapportering er 15. februar.  

9. Klage  

Vedtak om forhåndsgodkjenning og vedtak om statlig tilskudd til drift av tilbudet ikke er et 

enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 2 b og vedtaket kan følgelig ikke påklages. Det vises 

til at tilbudet har felles nasjonal inntaksfunksjon og at vedtaket følgelig ikke er styrende for 

rettigheter og plikter. 

 


