
Retningslinjer for Frifond organisasjon forvaltet av NMR 
 

1. Formål 

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for 

demokratisk og medlemsbasert aktivitet i det lokale og frivillige organisasjonsarbeidet. Støtteordningen 

ble etablert i år 2000 og administreres i et samarbeid mellom Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk teaterråd. Hos NMR består 

støtteordningen Frifond av to deler: Frifond organisasjon og Frifond musikk. Disse retningslinjene 

gjelder for Frifond organisasjon. 

 
 

2. Målgruppe 

Gjennom Frifond organisasjon skal NMR fordele midler til lokallag og grupper som er tilknyttet en 

nasjonal, frivillig organisasjon. Målgruppe for NMRs viderefordeling av midler er alle organiserte 

musikkaktiviteter som er relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt. Unntak fra dette er 

organisasjoner som har sin hovedaktivitet knyttet til barne- og ungdomsorganisasjoner organisert i 

LNU og som får midler fra denne paraplyen, eller teatervirksomhet og aktiviteter som er organisert i 

Norges Idrettsforbund, samt tiltak i offentlig regi. Organisasjonen som søker tilskudd trenger ikke å 

være medlem av NMR. 

 

 

3. Sentrale krav til organisasjonene 

Organisasjonene kan ha ulike formål og aktivitetsgrunnlag, men må likevel oppfylle følgende sentrale 

krav: 

1. De lokale lagene og gruppene må være demokratisk oppbygd 

2. De lokale lagene og gruppene må ha et allmennyttig siktemål 

3. De lokale lagene og gruppene må ha kulturaktivitet som en del av sin virksomhet 

4. De lokale lagene og gruppene skal arbeide i lokalmiljøet 

5. De lokale lagene og gruppene skal arbeide for og med barn og unge under 26 år 

6. Bare lag som har minst 1/3 (33%) av medlemmene under 26 år, kan få tilskudd 

 

Lokallag som har mellom 3 og 4 medlemmer telles som 50% verdi 

Lokallag som har mellom 5 og 20 medlemmer telles som 100% verdi 

 
 

4. Kunngjøring 

NMR kunngjør Frifond-ordningen gjennom annonse i dagspressen og ved brev til aktuelle 

søkerorganisasjoner i løpet av første kvartal av et tilskuddsår.  Søknadsfrist for hvert år vil bli fastsatt 

av NMR og utlyst ved kunngjøringen av midlene. 



Mottakerorganisasjonene er ansvarlige for å kunngjøre Frifond-midlene overfor sine lag og 

medlemsgrupper. Slik kunngjøring kan skje ved omtale i organisasjonenes medlemsblad, på 

organisasjonenes nettsider, per brev eller e-post til lag og kontaktpersoner. 
 

 

5. Kriterier for tilskudd fra NMR til en nasjonal organisasjon 

Når en organisasjon søker om tilskudd fra Frifond organisasjon i NMR skal søknaden inneholde 

følgende opplysninger: 

 Antall tellende lokallag per 31.12. i grunnlagsåret (året før søknaden sendes inn). 

Med tellende lokallag menes et lag som per 31.12. i grunnlagsåret: 

 er en selvstendig enhet i organisasjonen 

 har minst 1/3 av medlemmene under fylte 26 år 

 har egne vedtekter, eller bruker medlemsorganisasjonens mønstervedtekter, eller 

signerer en egenerklæring der formålene til lokallaget kommer klart frem 

 har  minst 3 tellende medlemmer 

 er demokratiske ved at lokallaget har egen valgt styringsstruktur, f.eks. eget valgt styre 

(i store lokallag) som er valgt av og blant medlemmene, eller allmøte (i små lokallag) 

bestående av alle medlemmene. 

 Lokallaget må ha betalt kontingent til medlemsorganisasjonen for å kunne telles med 

og motta Frifond-midler. 

 Fylkeslag som fungerer som lokallag, regnes som tellende lokallag. Arbeidsgrupper, 

underavdelinger o.l. som er tilknyttet et lokallag, regnes ikke som egne, tellende 

lokallag. I lokallag der ingen er over 15 år, er det et fritak fra kravet om at valg av styret 

skal være av og blant medlemmene.  

 Dokumentasjon av opplysningene, gjennom en liste med navn på lokallaget og navn på 

ansvarlig leder/kontaktperson og dennes kontaktopplysninger. 

 Dersom dokumentasjonen blir godkjent, blir tilskuddet fordelt mellom organisasjonene etter antall 

tellende lokallag. 
 

6. Kriterier for tilskudd fra en nasjonal organisasjon til lokale lag 

Når en nasjonal organisasjon har mottatt tilskudd fra NMRs forvaltning av Frifond organisasjon, skal  

mottakerorganisasjonen fordele midlene videre til sine lokallag uten unødig opphold.  

 Tilskudd kan gis til lag som generell grunnstøtte til oppstart, drift og aktivitet.  

 Tilskudd kan gis til lag øremerket for prosjekter eller bestemte aktiviteter.  

 Tilskudd kan tildeles lagene etter interne søknadsprosedyrer i organisasjonen. 

 Tilskudd kan tildeles lagene etter fordelingsnøkler basert på antall medlemmer i laget.  

 Krets-, fylkes- eller regionleddet kan ikke motta tilskudd fra Frifond. Unntak fra dette er 

organisasjoner der fylkeslaget fungerer som lokallag. 
 



NMR anbefaler at mottakerorganisasjonen oppretter egne retningslinjer for kunngjøring og fordeling av 

midlene mellom lokallag. Organisasjonenes interne retningslinjer kan også gi bestemmelser for 

lagenes bruk av Frifond-midlene. 
 

7. Klageadgang 

Søkerorganisasjonene har rett til å klage på saksbehandlingsfeil. Skriftlig klage skal sendes til NMR 

innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra NMR. Klagen vil bli behandlet av NMRs særskilte 

klageutvalg. 

 

Lag som mottar Frifond-midler gjennom sin tilknytning til en nasjonal organisasjon, bør kunne stille 

spørsmål og eventuelt klage på saksbehandlingsfeil til organisasjonen det gjelder. NMR anbefaler at 

mottakerorganisasjonen oppretter egne prosedyrer for klagebehandling.  

 

8. Frist for retur av akseptskjema 

Ved tilsagn om tilskudd får organisasjonen et akseptskjema som må returneres til NMR i underskrevet 

stand. NMR vil ved hvert tilskuddsår sette en tidsfrist for innlevering av akseptskjema og eventuell 

dokumentasjon som må ligge til grunn før tilskuddet kan utbetales. Tidsfristen vil framgå av 

tilsagnsbrevet. Dersom akseptskjema og eventuell dokumentasjon ikke er returnert innen fristen, 

bortfaller tilsagnet. 

 

9. Rutiner for utbetaling 

NMR utbetaler 100 % av tilsagnsbeløpet til mottakerorganisasjonen når signert akseptskjema og 

eventuell annen dokumentasjon er mottatt av NMR. Mottakerorganisasjonen vil få en egen tidsfrist for 

å viderefordele midlene mellom sine lokallag. Tidsfristen vil framgå av tilsagnsbrevet.  

 

10. Krav til rapportering fra en tilskuddsmottaker 

Mottakerorganisasjonen skal ved hjelp av et eget rapportskjema vise hvordan midlene har blitt fordelt 

mellom lokallag i fylkene i Norge. Rapportskjemaet skal følges av en særattestasjon fra statsautorisert 

eller offentlig godkjent revisor, som bekrefter at utbetalingene til lokallag har funnet sted. 

Særattestasjon skal enten skje ved revisors signatur og stempel på en egen linje på rapportskjemaet, 

eller i form av en revisjonsattest som minimum oppfyller krav til RS 920. Bilag skal ikke legges ved 

rapporten. Tidsfrist for innsending av rapportskjemaet vil framgå av tilsagnsbrevet. 

 

11. Hvordan håndteres endringer i mottakerorganisasjonenes forvaltning av Frifond-tilskudd 

Mottakerorganisasjonen skal varsle NMR dersom midlene ikke har blitt fordelt mellom lokallag slik 

retningslinjene krever. Dersom mottakerorganisasjonen har ubenyttede Frifond-midler på konto ved 

årsavslutning, skal disse pengene betales tilbake til NMR. Dersom særskilte årsaker ligger til grunn for 

at midler ikke er delt ut til lokallag i løpet av tilskuddsåret, kan mottakerorganisasjonen søke NMR om 

å få overføre midlene til neste tilskuddsår.  
 

 



12. Falske opplysninger 

Dersom søker bevisst har gitt NMR feil opplysninger om organisasjonen eller organisasjonens 

forvaltning av Frifond-midlene, vil NMR anse at tilskuddet er gitt på falskt grunnlag (se ”Rett til innsyn”, 

”Tilbakeholdelse av tilskudd” og ”Krav om tilbakebetaling”). 

 

13. Rett til å bli kjent med mottakerorganisasjonens forvaltning av tilskudd 

Ansvarlig saksbehandler for forvaltningen av Frifond organisasjon hos NMR skal hvert år foreta 

besøk/intervjuer med 20 % av mottakerorganisasjonene under tilskuddsordningen. Formålet med 

besøkene er å samle informasjon til årsrapporten for Frifond, samt gi råd og veiledning om forvaltning. 

 

14. Rett til innsyn 

NMR har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller at tilskudd er gitt 

på falskt grunnlag, kan NMR kreve at mottakerorganisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon 

enn det som kreves ved normal rapportering. 

Kultur- og kirkedepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet §17 

foreta kontroll med at statstilskudd blir anvendt etter forutsetningene. 

 

15. Tilbakeholdelse av tilskudd 

NMR forbeholder seg retten til å holde tilbake tilskudd dersom det er mistanke om at organisasjonen 

har misligholdt midler fra Frifond organisasjon eller andre av NMRs tilskuddsordninger, eller at tilskudd 

fra Frifond organisasjon eller andre av NMRs tilskuddsordninger er gitt på falskt grunnlag. NMR kan 

holde tilbake tilskudd ved mangelfull rapportering på Frifond organisasjon eller andre av NMRs 

tilskuddsordninger. Tilsvarende kan NMR holde tilbake midler fra andre av NMRs tilskuddsordninger 

ved mislighold, tilskudd på falskt grunnlag eller mangelfull rapportering på Frifond organisasjon. 

Dersom ikke årsaken til tilbakeholdelsen opphører innen rimelig tid, kan tilsagnet bortfalle. Dette skal 

først skje etter skriftlig advarsel fra NMR. 

 
 

16. Krav om tilbakebetaling 

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på 

Frifond organisasjon, kan NMR kreve tilskuddet tilbakebetalt fra mottakerorganisasjonen. 

 


