
 
 

Økonomiske tilskuddsordninger 
 

Vi har sjekket alle relevante tilskuddsordninger, og hvilke endringer som er gjort i forbindelse 

med Korona-situasjonen. Har du ytterligere spørsmål om de konkrete ordningene anbefaler 

vi å ta kontakt med dem direkte. For hver av ordningene gir vi informasjon om følgende:  

 

 

Funkis voksenopplæringstilskudd  

Frister og rutiner  

Endrer krav til antall timer fra minimum 8 til minimum 4 timer 
per kurs. Dette gjelder også allerede registrerte kurs som nå 
blir avbrutt. Opplæringstilskuddet er økt til 130 kroner per 
time. Dette gjelder kurs som ikke er utbetalt per 13. Mai 
2020, og som avholdes innen 1. august 2020.  

Dekning av digitale tilbud  Åpner for registrering av digitale kurs, med krav om sanntid.   

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Det er vanlig praksis i Funkis at kurs kan endres fra 
registrering til rapportering. Systemet er tilrettelagt for dette.   

Utsettelse  
Vanlig praksis er at kurs kan endre dato og utsettes ved 
behov innenfor kalenderåret. Ta kontakt med Funkis ved 
utsettelse til neste år.    

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Ikke relevant   

Korona-ordninger  
Funkis har ikke iverksatt spesielle Korona-ordninger, utover 
de endringene som er gjort i eksisterende ordninger.   

    

Funkis tilretteleggingstilskudd  

Frister og rutiner  
Endrer krav til antall timer fra minimum 8 til minimum 4 timer 
per kurs. Dette gjelder også allerede registrerte kurs som nå 
blir avbrutt.  

Dekning av digitale tilbud  Åpner for registrering av digitale tilbud, med krav om sanntid.   

Frister og rutiner Eventuelle endringer i søknadsfrister og retningslinjer for 
ordningen 

Dekning av digitale tilbud Hvorvidt man kan få midler til digitale tilbud, som 
webinarer og liknende 

Omdisponering til 
alternative tiltak 

Muligheten for å omdisponere allerede tilegnede midler til 
andre tiltak, for eksempel i forbindelse med digitalisering 
av arrangement 

Utsettelse  Muligheten for å søke utsettelse av prosjektet til man 
eventuelt senere får gjennomført som planlagt.  

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Hva som skjer med midlene man ikke bruker opp, for 
eksempel som følge av avlysning pga. Korona.  

Korona-ordninger Hvorvidt det er iverksatt spesielle ordninger i forbindelse 
med Korona-situasjonen.  



 
 

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Ikke relevant (Utbetales på grunnlag av konkrete utgifter som 
oppgis i etterkant av kurset)  

Utsettelse  
Vanlig praksis er at kurs kan endre dato og utsettes ved 
behov innenfor kalenderåret. Ta kontakt med Funkis ved 
utsettelse til neste år.    

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Ikke relevant  

Korona-ordninger  
Funkis har ikke iverksatt spesielle Korona-ordninger, utover 
de endringene som er gjort i eksisterende ordninger.  

    

Tubfrim  

Frister og rutiner  
Det er ikke gjort endringer i forbindelse med Korona-
situasjonen. Frist for 2020 gikk ut 15. mars.   

Dekning av digitale tilbud  
Dette er ikke spesifisert i Tubfrims vedtekter og hver 
søknad vurderes individuelt.   

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Vanlig praksis er at dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.    

Utsettelse  Vanlig praksis er at dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.    

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Ifølge vanlig praksis skal midlene brukes i løpet av ett år.   

Korona-ordninger  Det er ikke iverksatt spesielle Korona-ordninger.  

    

Kronprinsesse Märthas minnefond  

Frister og rutiner  
Det er ikke gjort endringer i forbindelse med Korona-
situasjonen. Frist for 2020 gikk ut 1. februar.   

Dekning av digitale tilbud  
Dette er ikke spesifisert i Tubfrims vedtekter og hver søknad 
vurderes individuelt.  

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Vanlig praksis er at dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.    

Utsettelse  Vanlig praksis er at dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.    

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Ifølge vanlig praksis skal midlene brukes i løpet av ett år.  

Korona-ordninger  Det er ikke iverksatt spesielle Korona-ordninger.  

    

Kontingentrefusjon  

Frister og rutiner  
Det er ikke gjort endringer i forbindelse med Korona-
situasjonen.   

Dekning av digitale tilbud    



 
 

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Ikke aktuelt  

Utsettelse  Ikke aktuelt da ordningen er basert på årlig rapportering.   

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Ikke aktuelt  

Korona-ordninger  Det er ikke iverksatt spesielle Korona-ordninger.  

    

MVA-refusjon    

Frister og rutiner  
Det er ikke gjort endringer i forbindelse med Korona-
situasjonen.   

Dekning av digitale tilbud  Ikke aktuelt  

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Ikke aktuelt  

Utsettelse  Ikke aktuelt da ordningen er basert på årlig rapportering.  

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Ikke aktuelt  

Korona-ordninger  Det er ikke iverksatt spesielle Korona-ordninger.  

    

Likepersonsmidler    

Frister og rutiner  
Det er ikke gjort endringer i forbindelse med Korona-
situasjonen.  

Dekning av digitale tilbud  Ordningen dekker også digitale tilbud.   

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Ikke aktuelt  

Utsettelse  Ikke aktuelt da ordningen er basert på årlig rapportering.  

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Ikke aktuelt  

Korona-ordninger  Det er ikke iverksatt spesielle Korona-ordninger.  

    

LNU organisasjon- midler  

Frister og rutiner  
Frist for å søke på midler hvert år er 15.april. Midlene skal 
være brukt opp av lokallaget senest 31. desember året 
etter tilskuddsåret.  

Dekning av digitale tilbud  Dette skal være mulig, da det ikke er nevnt noe annet.  

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Dette kan man søke om.  



 
 

Utsettelse  
LNU gir rom for utsettelse, men det må søkes om på 
forhånd.   

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Lokallagene må tilbakebetale ubrukte midler til 
sentralleddet.  

Korona-ordninger  Det er ikke iverksatt spesielle korona-ordninger.  

    

LNU Herreløs arv    

Frister og rutiner  
Søknadsfristene er to ganger i året. 15. November og 
15.mars hvert år. På grunn av koronautbruddet var fristen i 
mars utsatt til 20.mars.   

Dekning av digitale tilbud  
Dette skal være mulig, da det ikke er nevnt noe annet i 
retningslinjene.   

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Dette er mulig. Større omdisponeringer (10% eller mer) må 
alltid klareres med LNU i forkant av at pengene 
brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i 
søknadsportalen.  

Utsettelse  Dette er ikke spesifisert 

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Endring i budsjettet må informeres LNU.   

Korona-ordninger  Det er ikke iverksatt spesielle korona-ordninger 

    

Stiftelsen DAM- ekspress  

Frister og rutiner  
Søknadsfristene er to ganger i året. 15. November og 
15.mars hvert år. Rapport må leveres innen 31.desember 
året etter prosjektet har fått tildelt midler.   

Dekning av digitale tilbud  Dette skal være mulig, da det ikke er nevnt noe annet.   

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Midlene er innvilget ut fra det som er beskrevet i søknaden, 
så det ligger som en forutsetning at det er den aktiviteten 
som skal gjennomføres. Mindre justeringer på måten man 
gjennomfører det på er som regel greit, men de ønsker 
at de skal orienteres om det eller at det kommer en liten 
endringssøknad dersom man er i tvil om endringen er grei.  

Utsettelse  

Prosjektet må gjennomføres innen ett år etter at man får 
midlene innvilget. Det vil si at f.eks. de som får midler nå fra 
Ekspress vår og Ekspress høst 2020 skal ha gjennomført 
og sluttrapportert innen 31.12.21. Utgangspunktet er at det 
ikke gis utsettelser, i og med at de anser det som rimelig at 
lokallagene står klare til å gjennomføre det de søker på i 
dette programmet. Så vil det være noen tilfeller der det skjer 
spesielle ting som gjør det naturlig at de får litt utsettelse 
utover denne fristen. Den situasjonen vi har nå med Covid-
19 gir behov for utsettelser fordi ting rett og slett ikke kan 



 
 

gjennomføres, så i den fasen vi er nå så er Stiftelsen DAM 
fleksible og lemper på frist for gjennomføring.  

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Ubrukte midler skal tilbakebetales. Der det er midler igjen 
kommer det en påminnelse når man godkjenner 
sluttrapporten  

Korona-ordninger  Ja, men fristen har gått ut.  

    

Gjensidigestiftelsen   

Frister og rutiner  
Søknadsfrist 15.september hvert år. Rapport må leveres 
innen 31.desember året etter prosjektet har 
fått tildelt midler.   

Dekning av digitale tilbud  
Dette skal være mulig, da det ikke er nevnt noe annet i 
retningslinjene 

Omdisponering til alternative 
tiltak  

Dette skal være mulig 

Utsettelse  Dette skal også være mulig.  

Tilbakebetaling av ubrukte 
midler  

Midler må tilbakebetales hvis de ikke brukes.  

Korona-ordninger  
Ja, men fristen har gått ut. Gjensidigestiftelsen har utlyst 
ordning for sommeraktiviteter. Frist 1.juni  

    

  

Fylkeskommunen  

• Folkehelsetiltak  

• Tiltak for personer med 
funksjonsnedsettelser  

• Tilskudd til aktiviteter for 
barn og unge  

Hver fylkeskommune har sine rutiner for tildeling av midler. 
Derfor oppfordrer vi fylkeslagene til selv å ta kontakt med sin 
fylkeskommune og forhøre seg om eventuelle endringer og 
muligheter der.   

    

Helseforetakene  

Hvert helseforetak har sine rutiner for tildeling av midler. 
Derfor oppfordrer vi fylkeslagene til selv å ta kontakt med sitt 
helseforetak og forhøre seg om eventuelle endringer og 
muligheter der.  

  
 


