
Norges speiderforbund  

 

FRIFOND 2019 

Frifond er en tilskuddsordning som har som mål å styrke den medlemsbaserte aktiviteten i 
speidergruppene. Midlene skal bidra til lokal aktivitet. Norges speiderforbund mottar Frifond-midler 
fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Ordningen er finansiert over 
statsbudsjettet og gjennom deler av overskuddet fra Norsk Tipping. Norges speiderforbund vedtar 
tildelingsmåte og -kriterier innenfor rammen som er satt av LNU.  
 
Retningslinjene er vedtatt av Speiderstyrets arbeidsutvalg (AU) 29.01.2019. 
 
 
 

Retningslinjer for tildeling av Frifond-midler 2019 
 
 
1.  
Speidergruppene kan søke om prosjektstøtte med samlet beløp på inntil kroner 25 000,- for hver 
gruppe for 2019-tildelingen.  
 

Det kan søkes om midler til følgende prosjekter/tiltak:  
 

• Speidere vil ut 
Tiltak som bidrar til økt aktivitet og kunnskap innen friluftsliv i gruppa, tiltak som bidrar til økt 
miljøengasjement i speidergruppa og tiltak som bidrar til en bedre hverdag for barn og unge i 
Norge. Aktivitet som utvikler kreativitet og gir mestringsfølelse hos medlemmene. 
 

• Patruljen tar ansvar 
Tiltak for å øke ledernes kompetanse, deltakelse på kurs og opplæring for ledere og førerpatrulje, 
og gjennomføring av forbundets grunntrening. Spesielle tiltak for å styrke ledermiljøet og 
patruljearbeidet i speidergruppa (også lederpatruljen og gruppestyret), gjennomføring av 
speiderstyrte patruljeturer. Tiltak som styrker demokratisk forståelse og deltakelse i 
speidergruppa og i samfunnet. 
 
• Speiding når flere 
Tiltak for å rekruttere nye medlemmer, både speidere og ledere, (f.eks. informasjonsmateriell eller 
arrangementer), spesielle tiltak for å beholde og motivere eksisterende medlemmer under 26 år. 
Tiltak for overgang mellom enhetene. Tiltak som bidrar til integrering av barn og unge med 
handikap eller minoritetsbakgrunn i speiderarbeidet. Tiltak for økt synlighet i lokalmiljøet og i 
media.  
 

• Aktivitetsutstyr 
Innkjøp/leie av aktivitetsutstyr eller materiell som helt klart er aktivitetsfremmende, f.eks. kanoer, 
leirutstyr, knutetau eller førstehjelpsutstyr. 
 
• Oppstartsmidler 
Nystartede speidergrupper kan søke om oppstartsmidler første år. Midlene kan gå til både 
aktiviteter, rekruttering, kurs og utstyr i forbindelse med oppstart, innenfor rammene av 
gjeldende retningslinjer for Frifond.  

 
2.  
Etter LNUs retningslinjer for Frifond Organisasjon, vedtatt 14/12-2018, kan det ikke gis tilskudd til 
sentrale arrangementer, og reiser til disse.  Videre gis det ikke tilskudd til bygging/utbedring/ 
vedlikehold av speiderhus og speiderhytter eller til lønns- og driftskostnader. Prosjektstøtten kan ikke 
brukes til aktivitet i utlandet.  



3.  
Søknadsfrister er 31. mai og 31. august 2019. Søknader innkommet senest 31. mai behandles i løpet av 
juni, og søknader som er innkommet senest 31. august blir behandlet i løpet av september.  
 
Det gis tilsagn på inntil totalt 2 mill. kroner i første runde. Forbundskontoret er saksbehandler. 
 
Alle innvilgede søknader blir utbetalt innen 31. oktober 2019.  
 
Grupper som har fått avslag eller avkortning på prosjektsøknaden kan sende inn skriftlig klage til 
forbundskontoret innen den 15. oktober 2019. Forbundskontoret er saksbehandler.  
 
4.  
Når alle søknader er behandlet og prosjektstøtten er utdelt, fordeles eventuelle gjenstående midler til 
tellende speidergrupper fordelt likt basert på antall betalende medlemmer under 26 år pr. 31. 
desember 2018.  
 
Norges speiderforbund beholder inntil 5 % av det tildelte beløpet fra LNU, til administrasjon av 
ordningen. 
 
Alle midler blir utbetalt til gruppene innen 30. november 2019. 
 
5.  
For å være berettiget til Frifond-midler, må speidergruppene være godkjent på lik linje med Statens 
regler for godkjenning i forbindelse med søknad om nasjonal grunnstøtte. Gruppene må også ha levert 
årsrapportskjema for foregående år, årsmelding og regnskap for foregående år og rapport for 
tildelte Frifond-midler for foregående år.  
 
6.  
Korpsgrupper må søke eget korps om Frifond-midler. 
 
7.  
Tildelte Frifond-midler må være brukt mellom 1. januar 2019 og 31. desember 2020. Ubenyttede 
midler må tilbakeføres uavkortet til Norges speiderforbund, som vil tilbakeføre midlene til LNU som 
administrerer Frifond Organisasjon.  
 
8.  
Alle grupper som har mottatt Frifond-midler må levere en enkel rapport med regnskap på bruken av 
tildelte midler til forbundskontoret innen 31. desember 2020. Ønsker gruppen å søke Frifond-midler i 
2020, må tildelte Frifond-midler være brukt og rapporten levert innen ny søknad leveres.  
 
Norges speiderforbund kan kreve støtten tilbakebetalt i sin helhet om rapport med regnskap ikke er 
levert innen fristen. 
 
Ved en kontroll må gruppen kunne fremvise regnskap/kopi av bilag som viser at midlene er brukt i 
tråd med retningslinjene og søknaden. 
 
 
 
 


