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Interne retningslinjer for forvaltning av Frifondsmidler i NORILCOs Ungdom 

Retningslinjene er vedtatt av styret i NORILCOs Ungdom 29.01.2021. 

LNUs ”Retningslinjer for Frifond organisasjon 2021” er grunnlaget for disse retningslinjer.  

NU skal gjøre seg kjent med Frifonds retningslinjer før midlene fordeles. De skal også påse at 
dette dokumentet er oppdatert i forhold til LNUs retningslinjer for Frifond Organisasjon. 

Dette dokumentet skal ligge ute på http://www.norilco.no/ungdom/frifond sammen med annen 
relevant informasjon om Frifond, slik at alle medlemmer og tillitsvalgte i NORILCOs Ungdom har 
det tilgjengelig. I tillegg vil NU sende en kopi av dokumentet til alle nye Lokale ungdomslag (LUL) 
ved oppstart. Retningslinjene kan også fås via sekretariatet.   
 

Fordeling av Frifondsmidlene 

Frifondmidlene skal brukes til å øke NORILCOs lokale aktiviteter som er relatert til frivillig barne- 
og ungdomsarbeid for gruppen 0-26 år. Midlene kan kun gis til aktive lokale ungdomslag med 
eget styre, minst 5 tellende medlemmer og som i grunnlagsåret arrangerte minst én 
medlemsrettet aktivitet. Alle lokale ungdomslag er underordnet NORILCOs Ungdom sine sentrale 
vedtekter. Støtten må ikke: 

• disponeres av sentralleddet (HS) og/eller mellomliggende lag (NU/distriktsavdelingene). 

• brukes til å lønne ansatte 

• brukes til innsamlingsaktivitet 

• brukes til å bygge egenkapital – ubrukte midler må betales tilbake. 

• brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet 

• brukes til innkjøp av rusmidler 
 
Maksimalt 5 % av midlene kan beholdes av NU til administrasjon, resten skal utbetales til NUs 
lokale ungdomslag etter vedtatte fordelingsnøkkel, på bakgrunn av innleverte rapporter.  
 
Det er sekretariatet som har ansvar for å søke om midler gjennom Frifond Organisasjon innen 
15. april, og rapportere om bruk av midler innen 1. mars.   
 
Fordelingsnøkkel (vedtas på Ungdomskonferansen av de lokale ungdomslagene):  
Grunnbeløp: 5 000 kr 
- Medlemstall: 15 % 
- Rekruttering: 10 % 
- Ant. Aktiviteter foregående år: 20 % 
- Gjennomsnittlig oppmøte: 30 % 
- Geografi: 25 % 
 
NU avgjør på førstkommende styremøte etter at Frifondstildelingen har kommet, om eventuelt 
noen nye lokallag skal få tildelt en oppstartsum på 10 000 kr, før de resterende midlene legges 
inn i fordelingsnøkkelen.  
 
Aktuelle LUL skal informeres etter at Frifondstildelingen er offentliggjort (vanligvis i august), med 
et tilskuddsbrev der fordelingsnøkkelen med grunnlagstallene er inkludert. Tilskuddsbrevet skal i 

https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/frifond-organisasjon/retningslinjer/
http://www.norilco.no/ungdom/frifond
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tillegg inneholde dato, referanse til styrevedtaket der tildelingen ble vedtatt og dato for når 
midlene må være brukt opp.  
 

Rapportering 

 
Samtlige LUL som mottar støtte plikter å levere en signert årsmøteprotokoll og en årsmelding i 
NUs vedtatte mal for årsmelding innen utgangen av februar hvert år. Årsmeldingen skal 
inneholde informasjon om hvem som satt i styret i perioden og hvem som har økonomisk tilgang 
(med kontaktinformasjon), hvilke aktiviteter som er blitt arrangert. Vedlagt årsmeldingen skal 
det være et bilde og en beskrivende tekst fra en av årets aktiviteter, som et eksempel på hva 
Frifondsmidlene går til.  
 
Sekretariatet fører regnskap for samtlige LUL, og har innsyn i deres nettbank og bilagsoversikt. 
På denne måten kan sekretariatet til enhver tid se hvor mange frifondsmidler lokallaget har 
brukt, og hva midlene er brukt på, uten å kreve unødvendig rapportering av de frivillige. LUL har 
full disponeringsrett over kontoene gjennom nettbank og bankkort. Det er kun LUL-styret som 
har råderetten over midlene, og styret skal til enhver tid ha rutiner som sikrer at de har oversikt 
over økonomisk status i lokallaget, og hvor mange gjenstående Frifondsmidler de har på konto. 
En kopi av alle bilag knyttet til regnskapet skal uansett lagres oversiktlig med bilagsnummer i 
ungdomslagets SharePoint-mappe år for år, slik at både kontoutskrifter og bilag er tilgjengelig for 
kontroll ved behov.  

 

Frister for tilbakebetaling av ubrukte midler og tildeling av nye midler 

 

Midler som ikke er brukt innen 31. desember i året etter tilskuddsåret, skal kreves tilbakebetalt 
fra LUL. Dersom alle Frifondsmidler fra sist år er brukt opp kan ny tildeling skje umiddelbart etter 
at Frifondstilskuddet er tildelt NORILCO, dette skjer vanligvis i august. Ny tildeling kan ikke 
tildeles et LUL før eventuelle ubetalte midler er tilbakebetalt, og må tildeles innen 31. desember 
i tilskuddsåret.  
 

Klage 

 

Lokallag skal kunne stille spørsmål og klage til NORILCOs Ungdom dersom lokallaget mener det 

har skjedd feil i saksbehandlingen som har påvirket tildelingen av Frifondsmidler. Skriftlig klage 

skal sendes på e-post innen 2 uker etter at tilskuddsbrev er sendt fra NU. Det er NUs styre som i 

første instans behandler klagen. Vedtak etter klage kan etterprøves ved å sende ny skriftlig klage 

innen 2 uker. Siste klageinstans for støtteordningen er Ungdomskonferansen.  


