
Informasjon om tildeling av legatmidler - Vernelagsstiftelsen 

 

1. Mål og målgruppe for ordningen 

Stiftelsens formål er å bidra til at dømte underlagt en frihetsrelatert 

straffegjennomføring får et godt oppfølgingstilbud. 

 

Tildeling fra stiftelsen skal gå til prosjekter og til tiltak i regi av organisasjoner 

og sammenslutninger som jobber innen dette feltet. Midlene som deles ut bør i 

størst mulig grad komme straffedømte direkte til gode.  

 

2. Hvem kan få tilskudd 

Det kan ytes tilskudd til frivillige organisasjoner og sammenslutninger. Bidrag 

ytes ikke til enkeltpersoner.  

Det gis kun tilskudd til tiltak og prosjekter innenfor Norges grenser. 

 

Prioriterte tiltak: 

- Tiltak utenfor fengsel – nye måter å følge opp straffedømte på etter 

soning/frihetsrelatert straff 

- Tiltak til sysselsetting i tiden etter soning/frihetsrelatert straff 

- Tiltak til opplæring - også opplæring knyttet til bo-trening, 

økonomistyring og lignende etter soning/frihetsrelatert straff 

- Organisasjoner for pårørende til personer under soning: ulike aktiviteter, 

tiltak og prosjekter for organisasjonens målgruppe 

 

3. Tillegg og presiseringer 

Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet. Stiftelsen kan innhente 

ytterligere dokumentasjon hvis behov. 

 

4. Rutiner for utbetaling  

Vernelagsstiftelsen vil sende et tildelingsbrev til de organisasjonene som 

tildeles legatmidler. I brevet vil opplysninger om organisasjonens 

kontaktinformasjon, organisasjonsnummer m.m. fremkomme. 

Tilskuddsmottaker må varsle Vernelagsstiftelsen dersom opplysningene i 

søknadsskjemaets punkt 1 endres. 



5. Oppfølging og kontroll  

Vernelagsstiftelsen kan føre kontroll med:  

- at bevilgningen brukes etter kravene i tildelingsbrevet   

- at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den 

etterfølgende rapporteringen er korrekte, jf. Tildelingsbrevet og 

kriteriene 

- at tilskuddsmottakere legger frem opplysninger ved forespørsel og 

bidrar på andre måter til å muliggjøre og lette kontrollarbeidet.  

 

6. Bortfall av tilskudd og andre reaksjonsformer  

Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller kravene som stilles i tildelingsbrevet 

bortfaller tilskuddet.  

Gir mottaker uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med 

fastsatte betingelser kan tilskuddet stanses og/eller kreves tilbakebetalt 

delvis/helt. Vernelagsstiftelsen kan nekte tilskuddsmottakeren å motta 

tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse 

vurderes.  

 

7. Rapportering fra tilskuddsmottaker  

- Et krav for tildelt tilskudd, er at det rapporteres fra prosjektet/tiltaket 

- Vernelagsstiftelsen skal motta sluttrapport for prosjektet/tiltaket ved 

prosjektets- eller tiltakets slutt 

- Rapportene blir publisert på stiftelsens hjemmeside 

- For søkere som mottok tilskudd fra Vernelagsstiftelsen i 2020 må det 

foreligge en sluttrapport i god tid innen søknadsfristen 1.6.2021. 

 

8. Søknad 

Det må benyttes eget søknadsskjema ved søknad. Søknadsskjema ligger på 

www.vernelagsstiftelsen.no. Søknadsfrist er 1.6.2021. 

 

Søknadsskjema med vedlegg sendes til post.vernelagsstiftelsen@gmail.com 

 

Svar på søknaden vil foreligge innen 1 juli 2021. 


