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Retningslinjer for Frifond i Frilynt Norge: 
 
 

 
1. Om frifondordningen: 
 
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget, for å bedre rammevilkåra for 
demokratisk og medlemsbasert kulturarbeid for barn og unge på kulturarbeid for barn og 
unge på lokalt nivå. 
 
Frilynt Norge (Frilynt) mottar frifondmidler fra Landsrådet for Norges Barne- og 
Ungdomsorganisasjoner (LNU), og fordeler tilskudd videre til lokallagene. 
 
Av den samlede potten Frilynt får fra LNU blir inntil 5 % beholdt til administrasjon av 
ordningen. Den resterende delen av tilskuddet blir i sin helhet fordel til lokallagene etter 
søknad. 
 
Frifondmidlene skal gå til aktivitet lokalt for barn og unge under 26 år.  
 
 
2. Hvem kan søke om frifondmidler i Frilynt Norge? 
 
Lokallag som er medlemmer i Frilynt Norge, og som oppfyller følgende krav, kan søke 
frifondmidler: 
 

- Laget må ha sendt inn årsrapport til Frilynt for foregående år, med unntak av 
nyinnmeldte eller nyopprettede lag i søknadsåret. 

- Laget må ha levert inn medlemsliste og betalt medlemskontingent for foregående år. 
- Laget må ha rapportert på mottatte frifondmidler fra Frilynt for foregående år. 
- Laget må ha betalt kontingentkravet til Frilynt sentralt i søknadsåret. 
- Laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år. Kontingenten pr. medlem 

må være på minimum kr. 50,-. Det gjelder også for familiemedlemskap. 
- Nyinnmeldte lag i søknadsåret kan søke frifondmidlene. 
- Nyinnmeldte lag i Frilynt som ikke tidligere har sendt inn årsrapport og medlemsliste 

må legge ved en midlertidig medlemsliste for inneværende år. 
- Medlemsliste og årsrapport for foregående år må sendes inn til fastsatt frist året 

etter.  
- Lokallag kan ikke motta frifondmidler fra mer enn et sted i tilskuddsåret. 

 

3. Søknadsskjema og søknadsfrist 
 
Lokallaget søker Frifond via det nettbaserte medlemssystemet StyreWeb. Det kan kun 
sendes en søknad fra hvert lokallag. 
 
Søknadsfristen er 15. oktober hvert år. Søknader som kommer inn etter fristen er ikke 
garantert behandling. Søknadsfristen kunngjøres minst 4 uker før fristen.  
 
Retningslinjene må gjøres tilgjengelig for laga samtidig som søknadsfristen blir kunngjort. 
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4. Fordeling av tilskudd mellom søkerlaga 
 
Frilynt fordeler midlene etter søknad fra laget. Midlene skal gå til aktivitet og prosjekter 
lokalt. 
Maksimalt tilskudd til et lag er kr. 40.000,-. 
 
Tildeling skjer etter prosjektsøknad og saksbehandler foretar tildeling etter solidaritets- og 
rettferdighetsprinsipp der størrelsen på tilskuddet kan påvirkes av faktorer som blant annet: 
  

A) Antall betalende medlemmer under 26 år 
B) Omfanget på aktiviteten det søkes om midler til 
C) Størrelsen på aktivitetens/prosjektets budsjett 
D) Balansert geografisk spredning av tilskudd 
E) Grad av nytenkning 
F) Rekruttering 

 
5. Søknadsbehandling 
 
Sekretariatet behandler frifondsøknadene. Styret er klageinstans. 
 
Søkere får svar på søknaden innen 1. november. Søker må signere akseptskjema digitalt før 
tilskudd utbetales. Ved å undertegne akseptskjema påtar lokallaget seg ansvaret for å 
forvalte støtten i tråd med retningslinjene og tilsagnsbrev.  
 
Utbetaling skjer innen 1. desember. Oversikt over tildelte midler kunngjøres på Frilynts 
hjemmeside. 
 
 
6. Klagefrist 
 
Laget kan klage på tilskudd/avslag inntil 14 dager etter svar på søknad. Klagen sendes 
skriftlig via det elektroniske søknadssystemet. Styret behandler klagen. 
 
 
7. Bruk av tilskuddet  
 
Tilskuddet kan ikke: 

A) brukes til å lønne ansatte (gjelder ikke honorar i en tidsbegrenset periode) 
B) brukes til innsamlingsaktivitet 
C) brukes til å bygge egenkapital (for eksempel påbygg av hus) 
D) brukes til innkjøp av rusmidler, herunder alkohol. 
E) brukes til driftsutgifter som strøm, vedlikehold, kioskvarer eller lignende 
F) brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet 

 
Frifondmidlene må være brukt opp av lokallagene innen 30. juni i året etter søknadsåret. 
 
Frilynt skal motta en bekreftelse fra lokallagene på at midlene i lokallagene er brukt opp før 
neste års støtte utbetales fra sentralleddet til lokallagene. 
 
Dersom lokallaget ikke har brukt midlene i løpet av denne perioden, må Frilynt varsles om 
dette, og midlene betales tilbake. Dersom laget ikke bruker midlene til lokal aktivitet for barn 
og unge, kan Frilynt kreve midlene tilbakebetalt. 
 
Frilynt vil søke LNU om at evt. returnerte/tilbakekrevde midler kan fordeles som 
frifondtilskudd i nye tildelingsrunder. 
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8. Rapportering 
 
Alle lag som mottar frifondmidler må rapportere til Frilynt Norge gjennom det nettbaserte 
medlemsregisteret StyreWeb. Rapport skal sendes inn innen 15. august året etter at 
tilskuddet ble mottatt. 
 
Rapporten skal inneholde omtale av hva frifondtilskuddet har gått til, hvilket resultat det har 
gitt og hva det har betydd for laget, deltagerne og lokalmiljøet – samt regnskap for 
prosjektet. 
 
Manglende rapportering fra lokallagene gir Frilynt Norge mulighet til å kreve tilbakebetalt 
det utbetalte tilskuddet. 
 
 
 
 
9. Kontroll 
 
Frilynt trekker ut minst 10 prosent av tilskuddsmottakerne til kontroll hvert år. De utvalgte 
lagene skal sende inn dokumentasjon i form av bilag og regnskap på at midlene er brukt i 
tråd med tildelingen. 
Lag som mottar tilskudd må også sende inn den ordinære årsrapporten og medlemsliste for 
søknadsåret innen gjeldende frist året etter. 
 
Frilynt trekker også ut et visst antall lag som kontrolleres i form av besøk på arrangement. 
 
 
10. Generelt 
Retningslinjene er vedtatt av styret i Frilynt Norge, 14.10.2017. 
Frilynt plikter ellers å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra LNU som omhandler 
Frifond Organisasjon. 


