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Fordeling av Frifond Organisasjon (Info-file D-56) 
 
Om Frifond: 
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 blir forvaltet av Landsrådet for 
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk musikkråd og Norsk teaterråd i fellesskap. 

Disse tre administrerer hver for seg ulike deler av Frifond. Disse retningslinjene gjelder Frifond 
organisasjon forvaltet av LNU. 

 
CISV Norge fordeler Frifond Organisasjon slik: 
 

Fordeling 
1. 95 % av støtten fra Frifond organisasjon fordeles som driftsstøtte basert på 

tellende medlemmer (pr 31.12 i året før fordelingsåret). Tilskuddet utbetales 
innen 14 dager etter tilskuddet mottas fra LNU. 

 
2. 5 % av midlene holdes tilbake til sentralt som benytter midlene til prosjekt rettet 

mot fylkeslag/lokallag 
 
Rapporteringskrav 

Lokallag må dokumentere bruk av tildelte frifondmidler. Dette gjøres ved å levere inn et 

eget Frifond-regnskap. I tillegg til det vanlige regnskapet som skal leveres 1. november, 
må lokallaget levere inn et eget regnskap som forklarer hva Frifond-støtten er brukt til. Her 
må det inkluderes dato, tekst og beløp. I tillegg må det skrives en kort rapport med 
eksempler på hva støtten er brukt til. Frist for å levere Frifond-rapporten er 1. 
februar, året etter at støtten er mottatt.  
 
Perioden for å bruke midlene samsvarer ikke med regnskapsperioden for lokallag. LNU 

opererer med kalenderår, mens lokallag opererer med skoleår. Lokallag skal derfor levere 
en egen rapport for Frifondbruk. Rapporten fra lokallaget kan dokumentere bruk i perioden 
fra 1. januar (året man mottar støtten) – 31. desember (året man mottar støtten). Det vil 
si at de pengene man mottar sommeren 2015 er det utgifter 1. januar 2015 - 31 desember 
2015 som kan dekkes av disse midlene. Det er derfor veldig viktig at man i Frifond-
rapporten har tydeliggjort tidspunkt for bruken (i tillegg til hva det er brukt til og beløp). 

 

Eksempler på godkjente poster er: 
 Lokale prosjekter, aktivitetskvelder, hytteturer 
 Leirarrangement i eget lokallag 
 Lokalt styrearbeid 

 
Eksempler på IKKE godkjente poster er: 

 Avgifter på nasjonale og internasjonale aktiviteter/møter 
 Reiseutgifter til nasjonale kurs, treninger og møter 
 Større investeringer i utstyr og lokaler 

 
Jamfør formålet skal Frifond-midlene gå til frivillige organisasjoners barne- og 
ungdomsaktivitet på lokalt nivå. Støtten skal ikke: 

 disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag 

 brukes til å lønne ansatte 
 brukes til innsamlingsaktivitet 
 brukes til å bygge egenkapital 
 brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet 
 brukes til innkjøp av rusmidler 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Sentralleddet kan ikke øremerke Frifond-midler til kjøp av varer eller tjenester fra eget 
sentralledd gjennom prosjektstøtteordninger. LNU anbefaler organisasjonene å være 

varsom med ordninger som kan oppfattes som tilbakeføring av Frifond for å finansiere 
aktivitet i sentralleddet. 
 
Frist for innsending av regnskap til CISV Norge er 1. november året man mottar støtte fra 
Fifond, men frist for Frifond-rapport er 1. februar året etter man har mottatt støtten. Det er 
viktig for egen drift at man husker å bokføre Frifondutgiftene i eget regnskap også. 

 
Svarbrev på rapporten sendes fra CISV Norge innen 2 uker fra Frifond-rapporten er 
mottatt. 
 
Klager på ikke godkjent bruk av frifondmidler må sendes til CISV Norge innen 1 uke etter 
at svarbrev fra CISV Norge er mottatt. 
Klager blir behandlet av Sentralstyret innen 1 uke etter at klagen er mottatt. 

 
Ubrukte frifondmidler 
Ubrukte frifondmidler må tilbakeføres til CISV Norge innen 31. mai. 
 
Dette fordeles så fra CISV Norge til lokallagene som har dokumenter mer bruk til lokal 
aktivitet enn det som er tildelt i frifondmidler. Midlene fordeles som driftsstøtte basert på 
tellende medlemmer (pr 31.12 i året før fordelingsåret). 

 


