RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD FRIFOND ORGANISASJON
(LNU-MIDLER)
Vedtatt av sentralstyret 15. juni 2021.
Generelt
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 (LNU).
Midlene skal gå til organiserte aktiviteter som er relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid
lokalt i Norge.
I Diabetesforbundet er det sentralleddet (sekretariatet) som søker LNU om midler, og som
administrerer ordningen overfor lokallagene.
Hvem kan få tilskudd og hva skal tilskuddet brukes til
Tilskudd Frifond Organisasjon skal gå til aktivitet overfor barn og unge under 26 år i regi av
lokalforeningene til lokal aktivitet. Det kan ikke tildeles midler til fylkeslag eller Barn og
familieutvalg (BFU).
Frifond-midler skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets aktivitet. Men lokallagene kan
selv bestemme å bruke sine Frifond-midler til å delta på arrangementer i regi av fylkeslag og
BFU.
Tilskudd tildeles som driftsstøtte til lokalforeningene og fordeles mellom lokalforeningene i
henhold til vedtatte fordelingsregler.
Tildelte midler må normalt brukes innen 20. november i kalenderåret etter tilskuddsåret.
Ubrukte midler skal tilbakebetales til Diabetesforbundet sentralt innen 20. november hvis
lokallagene ikke har fått brukt opp midlene innen fristen.
Dersom særskilte årsaker ligger til grunn for at midler ikke er brukt av lokalforeningen innen
denne fristen, må sekretariatet varsles om dette. Sekretariatet vil deretter søke LNU om å få
overføre midlene til neste tilskuddsår.
Tilskuddet skal ikke:
• brukes til å lønne ansatte
• brukes til innsamlingsaktivitet
• brukes til å bygge egenkapital
• brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet (for eksempel utenlandsturer)
• brukes til innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk
Fordeling av tilskudd
Sentralleddet tar ut 5 % av mottatt tilskudd til administrasjon av ordningen.
Resterende tilskudd fordeles på tellende lokalforeninger etter følgende prinsipp:
• Tilskudd fordeles med et grunnbeløp på kr. 1.000, - til alle tellende lokalforeninger og det
resterende fordeles mellom tellende lokalforeninger etter antall tellende medlemmer i
grunnlagsåret. Med grunnlagsåret menes to år før tilskuddsåret.

Med tellende lokalforening menes lokalforeninger som har minst fem tellende medlemmer.
Med tellende medlem menes et medlem som pr. 31. desember i grunnlagsåret er under fylte
26 år.
Tildeling og rapportering
Etter at fordelingen av tilskuddet er foretatt sender sekretariatet ut tildelingsbrev til
lokalforeningene.
Lokalforeningene fyller ut fastsatt akseptskjema som må sendes inn til sekretariatet innen angitt frist
(15. oktober). Akseptskjemaet skal inneholde en oversikt over hvor mye midler lokallaget får tildelt
og hvilke kriterier de plikter seg til ved å akseptere tildelingen.
Det skal også fylles ut en rapport til sentralleddet innen angitt frist (20. november) fra foregående
tilskuddsår med en beskrivelse av hvilke aktiviteter midlene er blitt brukt på, samt et enkelt regnskap
på hva midlene er brukt til.
Bruk av Frifond-midler må tydelig dokumenteres i årsregnskapet til lokallaget.
Etter fristenes utløp vil sekretariatet foreta kontroll av mottatte akseptskjemaer og rapporter. Det vil
bli foretatt en ny fordelingsrunde hvis det ikke mottas akseptskjemaer og rapporter fra alle
lokalforeningene som har fått tildeling. Årets tilskudd vil kun bli utbetalt til lokalforeninger som har
brukt opp eller tilbakebetalt fjorårets støtte.
Etter fristens utløp vil sekretariatet foreta kontroll av mottatte akseptskjemaer og rapporter. Det vil
bli foretatt en ny fordelingsrunde hvis det ikke mottas akseptskjemaer og rapporter fra alle
lokalforeninger som har fått tildeling. Årets tilskudd vil kun bli utbetalt til lokalforeninger som har
brukt opp eller tilbakebetalt fjorårets støtte.
Tilskuddet vil deretter bli utbetalt til lokalforeningene innen 20. desember.
Eventuelle midler som senere kreves eller betales tilbake fra lokalforeninger vil bli fordelt i
nye tildelingsrunder.

Dersom et lokallag ikke får tildelt midler slik de har forventet kan de sende inn en skriftlig
klage til sentralleddet. Klagen sendes til tildeling@diabetes.no innen to uker etter tildelingensbrevet
er sendt fra Diabetesforbundet.

