NSRs retningslinjer for intern lokallagsfordeling av
midler fra Frifond Organisasjon
Vedtatt av landsstyrets arbeidsutvalg, AU, den 10. juni 2014, endret 26. oktober 2015.
1. Om Frifond Organisasjon
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske
rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige
organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Frifond forvaltes av Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd og Norsk teaterråd i
fellesskap. Disse tre administrerer hver for seg ulike deler av Frifond. NSRs retningslinjer for
intern lokallagsfordeling gjelder midler fra Frifond Organisasjon forvaltet av NSR.
2. Formålet med midlene
Midlene skal gå til barne- og ungdomsarbeid på lokallagsnivå i NSR. Formålet er å øke
ungdomsaktiviteten i lokallagene.
3. Definisjoner
a) Tilskuddsår: perioden fra NSR mottar støtte til frist for prosjektgjennomføring, fra juli
i året tilskuddet mottas til juni i neste kalenderår.
b) Grunnlagsår: kalenderåret før tilskuddet mottas.
c) BU-medlem: et medlem som var yngre enn 26 år i grunnlagsåret.
d) Ungdomslag: lokallag hvor minst halvparten av medlemmene var BU-medlemmer i
grunnlagsåret.
4. Fordeling
a) 5 % av midlene beholdes av NSR-U til inndekning av administrative utgifter.
b) 25 % av midlene tildeles som driftsstøtte til ungdomslag; oppad begrenset til kroner
10.000 for hvert lokallag.
c) 35 % av midlene tildeles som prosjektstøtte; oppad begrenset til kroner 25.000 for
hvert prosjekt.
d) 35 % av midlene tildeles som driftsstøtte til lokallag som hadde ett eller flere BUmedlemmer i grunnlagsåret, oppad begrenset til at hvert lokallag kan motta støtte
for maksimalt 1/5 av NSRs totale antall BU-medlemmer i grunnlagsåret, opprundet til
nærmeste hele medlem.
e) Utløsning av støtte etter punktene 4b) til 4d) betinges av søknad fra lokallagene.
f) Eventuelle restmidler etter behandling av søknader under punktene 4b) til 4d)
utlyses på nytt med annonsert ny søknadsfrist. Dersom restmidler fremdeles gjenstår
etter andre søknadsrunde, som man ikke når å lyse ut før LNUs endelig frist gitt av
punkt 5b), kan AU bestemme å fordele restmidlene mellom lokallag med BUmedlemmer, uavhengig av forutgående søknader.
g) Fra og med tilskuddsåret 2016/2017 vil alle søknader om driftsstøtte over punkt 4b)
og/eller 4d) måtte ledsages av en aktivitetsplan for barne- og ungdomsarbeidet i
lokallaget.
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5. Frister for søknad, utbetaling og rapportering
a) Søknadsfrist er 8. november i tilskuddsåret 2015/2016, og søkere skal gis
svar senest 17. november samme år. Søknadsfrist fra og med tilskuddsåret
2016/2017 er 1. august, og søkere skal gis svar senest 1. september samme år.
b) NSR plikter å utbetale støtten til lokallagene senest 1. desember i tilskuddsåret.
c) Lokallag som mottar støtte etter punkt 4c) forplikter seg til å sende inn
prosjektrapport senest 6 uker etter at prosjektet er ferdig.
d) Aller siste frist for prosjektgjennomføring og rapportering for alle tilskuddsmottakere
er 30. juni i tilskuddsåret.
e) Lokallag som mottar støtte over NSRs Frifond-ordning forplikter å ha gjort seg kjent
med disse retningslinjene, reglene og tidsfristene heri.
6. Hvem kan søke?
Alle lokallag i NSR kan søke om prosjektstøtte etter punkt 4c). Kun lokallag med BUmedlemmer i grunnlagsåret kan søke om driftsstøtte etter punkt 4d). Kun lokallag hvor et
flertall av medlemmene var BU-medlemmer i grunnlagsåret (såkalte ungdomslag) kan søke
om driftsstøtte etter punkt 4b). Lokallagene skal selv bestemme over bruken av midlene, så
lenge det er i tråd med midlenes formål (se punkt 2) og Frifonds retningslinjer for bruk av
midlene (se http://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/organisasjon/retningslinjer/), samt
at bruken ikke rammes av begrensningene i punkt 8.
7. Søknad
Tildeling blir vurdert av NSRs interne frifondutvalg på bakgrunn av søknad. Søknaden skal
leveres på NSRs eget digitale skjema, tilgjengeliggjort gjennom særskilt digital bruker for
hvert lokallag.
8. Begrensning i bruk av midlene
Midlene kan IKKE:
a) brukes til lønn til ansatte;
b) brukes til innsamlingsaktivitet;
c) brukes til å bygge opp egenkapital;
d) brukes til kjøp av rusmidler, eller
e) brukes utenfor Norge eller til aktivitet utenfor Norge.
9. Internt utvalg for tildeling
a) AU oppretter et Frifondutvalg bestående av to medlemmer utpekt av NSR-U samt
ungdomssekretær. Et NSR-U-medlem leder utvalget. Sekretariatsleder er
ungdomssekretærens personlige varamedlem.
b) Utvalget er beslutningsdyktig når minst ett av NSR-U-medlemmene og
ungdomssekretær (eller vara) er til stede. Utvalgsleder har dobbeltstemme ved
eventuell stemmelikhet i avstemning.
10. Rapporteringskrav og tilbakebetaling av ubrukte midler
a) Etter endt prosjekt skal lokallaget innen 6 uker sende inn prosjektrapport og
prosjektregnskap til NSR, likevel ikke senere enn 30. juni i tilskuddsåret.
b) Ubrukte prosjektmidler må tilbakebetales NSR innen 6 uker etter endt prosjekt,
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likevel ikke senere enn 30. juni i tilskuddsåret.
c) Eventuelt manglende rapportering eller for sen tilbakebetaling av midler
fra lokallag innen fristene gitt i punktene 10a) og 10b) vil stenge ute
aktuelle lokallag fra å søke midler i neste tilskuddsår. AU kan vurdere å utvide
utestengingsperioden i hvert enkelt lokallags tilfelle.
10. Klageadgang
Alle lokallag som søker om driftsstøtte og prosjektmidler har rett til å klage på
Frifondutvalgets vedtak. Klage må være NSR i hende senest én uke etter at svar på søknad er
gjort kjent. AU er klageorgan, og klagen skal behandle innen to uker etter mottak.
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