Retningslinjer for Frifond Organisasjon i Miljøagentene
Vedtatt i Miljøagentenes sentralstyre 5. mars 2019

Bakgrunn
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget og finansiert over statsbudsjettet og gjennom
overskuddet fra Norsk Tipping. Frifond Organisasjon skal 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 av LNU, og retningslinjene finnes på LNUs hjemmeside.

Tildeling
Miljøagentene mottar Frifondstøtte på bakgrunn av tellende medlemmer (antall betalende medlemmer
under 26 år). 5% av midlene beholdes av sentralleddet for å administrere ordningen. Resten fordeles til
lokallagene etter disse retningslinjene.
For at et lokallag skal kunne motta Frifondstøtte, må følgende vilkår være oppfylt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokallaget driver sitt arbeid i tråd med Miljøagentenes vedtekter.
Alle medlemmene i lokallaget har reell mulighet til å påvirke lokallagets beslutninger.
Lokallaget har jevnlig aktivitet i tillegg til årsmøtet.
Lokallaget har minst 5 tellende medlemmer.
Lokallaget har et eget styre valgt av lokallagets medlemmer.
Lokallaget har kontroll over egen økonomi.
Lokallaget har rapportert for alle tidligere tildelte frifondmidler.
Lokallagets årsrapport og årsregnskap er sendt inn til hovedkvarteret.

Søknaden
Siste versjon av Miljøagentenes «Søknadsskjema Frifondmidler – lokallag» skal benyttes og må være
fullstendig utfylt. Dette finnes på Miljøagentenes hjemmesider. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av de
planlagte aktivitetene som Frifondmidlene skal finansiere, samt et kostnadsoverslag.
Frifondmidler skal brukes til noe som kommer alle medlemmene i lokallaget til gode og som er i tråd med
lokallagets, Miljøagentenes, og Frifonds retningslinjer og vedtekter.
Tildeling
Søknadene vil bli vurdert ut fra lokallagets størrelse, aktivitetsnivå og Miljøagentenes strategiske planer.
Det kan innvilges støtte ut over hva lokallagets størrelse skulle tilsi dersom:
•
•
•

Det planlegges aktiviteter som bidrar til medlemsvekst og organisasjonsbygging.
Det planlegges aktiviteter som bidrar til kompetanseheving for lokallaget.
Lokallaget har særlig store utgifter.

Behandling, frister og klageadgang
Søknadsfrist er 31. mai.
Søknadsfrist for restmidler er 1. desember. Nystartede lokallag vil bli prioritert, men også andre kan søke.
Søknadsbehandling finner sted kort tid etter oppgitte frister. Etter dette mottar lokallaget et tilsagnsbrev
med akseptskjema og eventuelt krav om ytterligere dokumentasjon. Akseptskjemaet signeres av leder
eller to styremedlemmer samt voksenkontakt, og returneres innen 14 dager.

Tilsagnet kan bortfalle dersom tidsfrister ikke overholdes.
Alle midler skal være utbetalt fra sentralleddet senest 31. desember.

Klageadgang
Lokallaget har rett til å klage på vedtak om tilsagn av midler dersom lokallaget mener det har skjedd feil i
saksbehandlingen. Skriftlig klage skal sendes til Miljøagentene innen tre uker etter at svar på søknad er sendt
fra Miljøagentene. Klagen vil bli behandlet av sentralstyret i Miljøagentene på førstkommende styremøte
etter at klagen er mottatt.

Krav til rapportering fra lokallagene
Lokallagets tildelte Frifond-midler skal brukes innen 31. mai påfølgende år. Ubrukte midler tilbakebetales
straks til Miljøagentene. Det skal gis beskjed til hovedkvarteret så snart lokallaget ser at midlene kanskje ikke
vil bli brukt opp.
Frifond-midler kan ikke brukes til lønnsmidler eller bygging av egenkapital. Midlene kan ikke brukes utenfor
Norge eller til aktivitet i utlandet.
I rapporten skal det framgå hvordan Frifondmidlene er brukt. Rapporteringen skal gjøres i Miljøagentenes
skjema, og skal inneholde bilder fra aktivitetene. Bildene kan bli brukt både av støttegivere og Miljøagentene
og kan bli lagt ut på nettsider.
Rapport på bruk av midlene kan sendes inn så snart pengene har blitt brukt opp, eller senest 31. mai
påfølgende år. Denne må være levert før tildeling av nye midler kan finne sted.
Miljøagentene har rett til innsyn i lokallagenes regnskap og bilag. Regnskap og bilag skal oppbevares i minst 5
år etter rapporteringsfrist.
Ved mistanke om mislighold, kan Miljøagentene kreve at lokallaget framlegger dokumentasjon.
Frifond Organisasjon er et statlig tilskudd. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan derfor foreta kontroll
hos lokallaget med at tilskuddet blir brukt som forutsatt.

