
 

Retningslinjer frifond 
Vedtatt av sentralstyret 01.11.2022 
 
 

1.0   Bakgrunn 

Frifondsordningen omhandler Unge Høyres Landsforbunds forvaltning av Frifond Organisasjon. 
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 organisasjon forvaltes på overordnet nivå av Landsrådet for Norges Barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU). Gjennom frifondsordningen, forvalter sentralleddet i Unge Høyre 
frifondsmidlene på vegne av lokalforeningene etter nærmere nedsatte kriterier vedtatt av 
sentralstyret. Sentralleddet tar ut 5% av støtten til å dekke administrasjonskostnader ved ordningen.  
 
 

2.0   Formål 

Formålet for frifondsordningen er å bidra til aktivitet som skal initieres og gjennomføres lokalt i regi av 
Unge Høyres lokalforeninger.  
 

3.0   Målgruppe 

Målgruppen for frifondsordningen er lokalforeninger som arbeider for og med barn og unge under 26 
år, og som har virksomhet i lokalmiljøet. En lokalforening må være geografisk avgrenset. 
 

4.0   Inngangskrav til ordningen 

Tilskudd kan gis til lokalforeninger som ved sine vedtekter og praksis kan vise til…  
4.1 At de driver et medlemsbasert virke på lokalt nivå. Det må føres medlemsliste over alle som 

regnes som individuelle medlemmer av lokalforeningen. Listen må som et minimum inneholde 
navn, fødselsår og kontaktinfo. Medlemmene må ha betalt medlemskontingent i Unge Høyre. 

4.2 Arbeider for og med barn og unge under 26 år i lokalmiljøet.  
4.3 At det er alle medlemmene som uavhengig av organisasjonens struktur som har reell mulighet til 

å påvirke organisasjonens beslutninger. Organisasjonens demokrati skal vurderes ut fra et ideal 
om at medlemmene har beslutningsjevnlikhet, effektiv deltagelse, opplyst forståelse og kontroll 
over dagorden og økonomi.  

4.4 At alle medlemmer fra og med 15 år har fullverdige og demokratiske rettigheter i organisasjonen.  
4.5 Å ikke være i strid med norsk lovgivning knyttet til organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, ikke-

diskriminering og religionsfrihet.  
 

5.0   Kriterier for tilskudd 

Tilskudd kan gis til lokalforeninger som forplikter seg i sin forvaltning og rapportering til å være lojale 
mot formål og intensjon i frifondsordningen, og som i tillegg tilfredsstiller følgende kriterier… 
5.1 Lokalforeningen må ha avholdt årsmøte eller stiftelsesmøte inneværende år.  
5.2 Lokalforeningen må ha minst 5 tellende medlemmer som er under fylte 26 år og har betalt 

medlemskontingent til Unge Høyre.  
5.3 Lokalforeningen må ha eget styre valgt av og blant medlemmene.  
5.4 Lokalforeningen må ha egen bankkonto og føre regnskap løpende. 



5.5 Lokalforeningen må ha levert inn årsrapport for lokalforeningen og årsmøteprotokoll årlig. Dette 
sendes til info@ungehoyre.no. Årsrapporten må være signert etter den 31.desember i året 
årsrapporten gjelder fra. Denne kommer i tillegg til rapporteringsskjema som sendes inn 
umiddelbart etter årsmøte i lokalforeningen er gjennomført.  
 

6.0   Typer støtte 

Unge Høyre forvalter frifondsordningen gjennom to ulike ordninger. Felles for begge ordningene er at 
midlene eksempelvis kan brukes til:  

- Aktivitet som fremmer lokalt engasjement 
- Besøk fra sentralt hold i forbindelse med årsmøter, medlemsmøter og foredrag 
- Medlemsmøter 
- Foredrag 
- Opplæring av medlemmer i foreningen 
- Debattskolering 
- Konferanse for alle medlemmer  

 

Midlene kan ikke brukes til: 
- Aktivitet utenfor Norge 
- Innkjøp av rusmidler 
- Lønne eller godtgjøre ansatte, tillitsvalgte eller andre 
- Å bygge egenkapital 
- Innsamlingsaktivitet 
- Aktivitet drevet av sentralleddet eller fylkesleddet 

 
Generell møteaktivitet for styret vil ikke bli støttet gjennom prosjektmidler, men kan støttes gjennom 
den generelle driftsstøtten. Dette gjelder også reisestøtte til Fylkesstyremøter. 
 
6.1 Generell driftsstøtte 

6.1.1 Lokalforeningene kan søke om driftsstøtte en gang per år, med søknadsbeløp opp til 
4000 kroner i året. Søknaden skal inneholde beskrivelse og et enkelt budsjett for 
planlagt aktivitet i løpet av året.  

6.1.2 For å kunne søke om generell driftsstøtte må lokalforeningen… 
o Ha avholdt årsmøte og valgt styre.  
o Sendt inn rapporteringsskjema til info@ungehoyre.no. 

6.1.3 Den generelle driftsstøtten som tildeles lokalforeningene må brukes opp innen 31.12 
hvert år det året man har søkt for. Alle lokalforeninger som har mottatt støtten må 
levere årsrapport og enkelt regnskap med kvitteringer som viser hva midlene har 
gått til.  

 
6.2 Prosjektmidler  

6.2.1 Det søkes for enkeltvise arrangementer. Lokalforeningene kan søke så mange 
ganger de ønsker. Det innvilges i utgangspunktet opp til 4000 kroner per søknad, og 
søknadene sendes inn senest fire uker etter gjennomført arrangement.  

6.2.2 Dersom noen ønsker å søke om større beløp enn 4000 kroner for en søknad skal 
dette avtales med Unge Høyres Landsforbund i god tid på forhånd, og må være et 
godt planlagt og beskrevet prosjekt. 

6.2.3 Dersom flere lokalforeninger ønsker å gå sammen om arrangementer som vil ha en 
total pris på over 4000 kroner skal dette avtales med Unge Høyres Landsforbund på 
forhånd. 



7.0   Behandling og prioritering av søknader 

7.1 For å søke om generell driftsstøtte og prosjektmidler brukes skjema på ungehoyre.no. Ferdig 
utfylt skjema sendes til info@ungehoyre.no. Husk at ved søknad om prosjektmidler skal 
søknaden sendes inn senest fire uker etter gjennomført arrangement. 

7.2 Søknader om generell driftsstøtte og prosjektmidler behandles fortløpende gjennom året, fra 
senest 15. februar og frem til 1. desember. Dersom tildelte midler er fordelt og brukt opp før 
1.desember vil alle søknader etter det er tomt for midler avslås. 

7.3 Unge Høyres Landsforbund holder lokalforeningene løpende orientert om hvor mye penger som 
er igjen til fordeling.  

7.4 Dersom det er frifondmidler igjen etter 1.desember kan arrangementer som er gjennomført i 
desember søkes for påfølgende år. Dette avtales med Unge Høyres Landsforbund. Dersom det 
ikke er avtalt kan ikke støtte garanteres. 

7.5 Unge Høyres Landsforbund står fritt til å innvilge et annet beløp enn det man har søkt om, og å 
avslå søknader som ikke oppfyller vilkår gitt i disse retningslinjene. Eksempler på dette er dersom 
man har tatt svært fordyrende valg dersom det er billigere alternativer tilgjengelig. 

7.6 Ved reiseutgifter til et arrangement er det billigste reisevei som dekkes. Reiser bestilt senere enn 
1 uke i forkant av arrangementet kan ikke garanteres at dekkes. 

7.7 Ved bestilling av mat dekkes et beløp opp til 200 kroner per deltaker, og ved avholdelse av 
konferanser eller turer kan beløp opp til 250 kroner per deltaker dekkes. 

7.8 Arrangementer med politisk innhold vil bli prioritert. Rene sosiale aktiviteter vil ha lavere prioritet 
enn politiske arrangementer. Usikkerhet rundt politisk innhold skal avklares med Unge Høyres 
Landsforbund på forhånd. 

7.9 Som hovedregel skal det være en lokalforening som arrangerer hvert arrangement. 
7.10 Dersom man søker om støtte til et arrangement i forkant (eksempelvis en søknad om 

prosjektmidler over 4000 kroner), skal man legge ved et realistisk budsjett med deltaljert 
beskrivelse av plan og forventet antall deltakere. Dersom det utbetales midler i forkant, skal alle 
restmidler betales tilbake. Videre må rapport og enkelt regnskap med oversikt over finansiering 
og utgifter i forbindelse med arrangementet sendes inn innen fire uker etter arrangementet til 
info@ungehoyre.no.  

 

 
8.0   Utbetaling av støtte og tilbakebetaling av midler 

8.1 Unge Høyre skal holde tilbake utbetaling av støtte til lokalforeninger dersom rapport for tidligere 
bruk av midler fra frifondsordningen ikke er levert inn.  

8.2 Søknader for prosjektmidler skal leveres inn i etterkant av gjennomført arrangement, med enkelt 
regnskap og kvitteringer. Dersom regnskap og/eller kvitteringer mangler vil utbetalingen av 
støtte tilbakeholdes til det er innsendt.  

8.3 Dersom det er utbetalt generell driftsstøtte til en lokalforening og lokalforeningen ikke innen 
31.12 sender over regnskap og bilag for hva driftsstøtten er brukt på vil pengene bli krevd 
tilbakebetalt. Lokalforeningen vil ikke få innvilget søknader om verken generell driftsstøtte eller 
prosjektmidler før dette er gjort. 

8.4 Dersom lokalforeningen ikke kan godtgjøre at midler fra frifondsordningen er brukt i samsvar med 
disse retningslinjene eller rapporterer innen fristen, kan Unge Høyre kreve midlene tilbakebetalt. 

8.5 Det er lokalforeningens oppgave å påse at frifondsmidlene er kommet inn på konto. 

 
9.0   Klageadgang 

Avslag på avgjørelse på søknad kan ankes skriftlig til sentralstyret innen tre uker etter avslaget er 
mottatt. Sentralstyrets beslutning er endelig. Klagen sendes til sentralstyret@ungehoyre.no. 
 
 



10.0          Rapportering og ettersyn 

10.1 Lokalforeninger som mottar støtte fra frifondsordningen er pliktige til å rapportere på bruken av 
midlene gjennom årsrapport for lokalforening med regnskap. Lokalforeningene må selv 
oppbevare regnskap og bilag for kontroll og ettersyn i inntil fem år. Dette gjelder uavhengig av 
om regnskap og/eller bilag er sendt til Unge Høyres Landsforbund tidligere. Dersom 
lokalforeningene ønsker kan dette oppbevares digitalt hos Unge Høyres Landsforbund, ved å 
sende det som en ferdig, nedlastbar mappe til info@ungehoyre.no.  

10.2 Unge Høyres Landsforbund kan innenfor en toårsperiode etter avholdt arrangement be om 
innsyn i annen dokumentasjon som viser at frifond har blitt brukt etter intensjonen.  

 


