
Retningslinjer for fordeling av Frifond i Redningsselskapet 

Bakgrunn 
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre rammebetingelsene for frivillige 
organisasjoners medlemsbaserte virke på lokalt nivå. Formålet er å stimulere barn og unges frivillige 
aktivitet og deltakelse lokalt.
Støtte skal ikke tilbakeføres til sentralleddet, og skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets 
aktivitet. Sentralleddet kan ikke legge føringer for lokallagenes bruk av midler.
Disse retningslinjene gjelder Redningsselskapets (RS) forvaltning av midler fra Frifond organisasjon. 
Vedtatt av Redningsselskapets sentralstyre 09.02.15 og revidert 11.06. 2020.

RS beholder 5% av midlene sentralt, som administrasjons-andel for å fordele midlene til lokallagene.

Målgruppe
Aktive lokallag som oppfyller kriteriene og har aktivitet for barn og ungdom. Midler tildeles etter søknad.

Kriterier for tilskudd til lokallag 
Alle lokallag som mottar tilskudd, forplikter seg i sin forvaltning og rapportering på midlene til å være 
lojale mot formål og intensjon for Frifond ordningen. 

Lokallaget må ha:
 minimum 5 tellende medlemmer. Et tellende medlem er en person som er under fylte 26 år, og som

individuelt og frivillig har meldt seg inn i lokallaget, medlemmer under 15 år kan være innmeldt av
foresatt eller verge. Er registrert i medlemsregisteret, har bostedsadresse i Norge, betalt kontingent i
grunnlagsåret, og ved fylte 15 år, har fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.

 Gjeldende vedtekter og eget styre valgt av og blant medlemmene.

 Minst en medlemsrettet aktivitet for barn og unge, i tråd med formålet med ordningen.

 Selvstendig økonomi, og rapportert på fjordårets frifond tilskudd.

 gjennomført årsmøte, levert årsrapport, skjema for lokallagsstyre og økonomirapport til sentralleddet.

Det kan søkes om:

Prosjekt/Aktivitet (55% av midlene)
Eksempler på støtteberettigede aktiviteter for lag:

- Kurs i ungdomsgruppa/ungdomslaget: f.eks. båtførerprøven/førstehjelp/fridykker mm.
- Båttur, hyttetur.

- Diverse utstyr til bruk for å skape/styrke ungdomsaktivitet.

- Temamøter, medlemskvelder.

- Oppstart av ungdomsaktivitet i laget.

Driftsstøtte (30% av midlene)
Driftstøtte fordeles likt til alle aktive lag som søker.

Oppstartmidler (10% av midlene)

Oppstartmidler på kr 20 000,- fordeles som en fast sum til nyoppstartede lag.

Lagene kan ikke bruke Frifond midler til: 

- Aktivitet utenfor Norge.
- Å lønne ansatte.
- Innsamlings aktivitet.
- Å bygge egenkapital.
- Å kjøpe rusmidler, herunder alkohol og tobakk



 01. juni Søknadsskjema nye midler åpnes 
 01. juni Fjorårets rapporteringsskjema åpnes
 20. juni Frist omdisponering fjorårets midler (2 ukers behandlingsfrist)
 20. august Søknadsfrist for lokallagene.
 01. september Fjorårets midler må være brukt iht avtale.
 10. september Fjorårets rapporteringsskjema stenges.
 15. september Fjorårets midler som ikke er oppbrukt iht avtale, må refunderes RS.
 01. november Frist for å signere akseptskjema.
 20. november Er det midler igjen, vil de fordeles som driftsstøtte.
 01. desember Tilskudd skal være på lokallagenes konto.

NB: Nye midler deles ikke ut, før fjorårets midler er brukt iht avtale og innrapportert på. 

Klage:
Alle prosjekt tilsagn kan klages på. Det er 3 ukers klagefrist etter utsendt tilsagnsbrev. Klage rettes 
skriftlig til ung@rs.no med begrunnelse. Sentralleddet har deretter 2 ukers behandlingsfrist, og skal innen 
3 uker gi tilbakemelding med begrunnelse til lokallaget. Klager behandles av RS Ung interimsstyre.

Hvordan lagene søker: 
Link til søknadsskjema sendes fra RSung ansvarlig sentralt. Søknaden må inneholde: 

 Hva lokallaget søker på; driftstøtte og, eller prosjektstøtte.
 Hvor mange aktive medlemmer man har.
 Søker man prosjektstøtte, skal aktivitetene beskrives med tilhørende beløp.

Utbetaling av innvilget støtte 
Lagene tildeles Frifond støtte etter søknad. 
Etter tilsagn om støtte mottar lokallaget et tilsagnsbrev med akseptskjema som skal signeres og 
returneres til RS, ung@rs.no. 
RS utbetaler 100 % av tilsagnbeløpet til lokallaget når signert akseptskjema er mottatt. 

Omdisponering og tilbakebetaling
Dersom lokallaget ser at man ikke klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter, kan man søke 
omdisponering, eller returnere pengene til sentralleddet som kan fordele til et annet lokallag som ikke fikk 
nok tilskudd til å gjennomføre de aktivitetene som de søkte om.

Krav til rapportering fra lokallagene 
Alle lokallag skal rapportere på et eget skjema, link deles av RSung ansvarlig. Her rapporterer laget på 
mottatt beløp, hvor mye som er brukt og hva pengene er brukt til. Ved å motta støtte fra Frifond gir det 
enkelte lokallag RS rett til innsyn i alle relevante regnskapsbilag. Ved manglende rapportering, eller 
mislighold av midler, skal RS kreve tilbakebetaling av midlene. 

FRISTER 




