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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-midlene skal bidra til å øke aktiviteten i Misjonskirken UNG `s lokale grupper. 
Sentralleddet søker Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om 
støtte, og fordeler pengene videre til gruppene.  

I 2020 mottok Misjonskirken UNG kr 2 145 416 i Frifond-midler. 2020 midlene ble utbetalt i 
sin helhet til UNG-gruppene innen 31.12.20, og 2021 midlene blir overført fra LNU til 
Misjonskirken UNG i juli/august. Fem prosent av beløpet vi mottar brukes til administrasjon 
sentralt. Vanligvis kan kun tellende grupper søke (dvs. grupper som leverer års-
registrering av medlemmer/årsrapport og tilfredsstiller kravene til et tellende lokallag), men 
grunnet Covid 19 er det et unntak i år.  
Gruppen forplikter seg til å levere års-registrering av medlemmer/årsrapport også for 
påfølgende år. Gruppene forplikter seg videre til å bruke opp tildelte midler innen 30.juni 
2022, og kun bruke midlene til lokal aktivitet. Med lokal aktivitet menes aktivitet som 
gjennomføres der hovedtyngden av medlemmene i lokallaget bor.  

Støtten skal ikke brukes til følgende: 

• disponeres av sentralleddet (bortsett fra 5 % til administrasjon)

• finansiere sentralleddets aktivitet

• brukes til å lønne ansatte

• brukes til innsamlingsaktivitet

• brukes til å bygge egenkapital

• brukes utenfor Norge

• brukes til innkjøp av rusmidler

1. Frifond grunnstøtte/driftstøtte

Disse midlene blir utbetalt automatisk til alle grupper som legger inn korrekt årsrapport i vårt 
medlemssystem innen fristen (ikke til nye grupper da de får etableringsstøtte). Grunnet 
Covid 19 som har forårsaket mindre aktivitet og mulighet til å få gruppen tellende i 2021, vil 
grupper som sender inn årsrapport, men som ikke har klart å bli en tellende gruppe, likevel 
motta noe støtte. For at dette ikke skal gå for mye utover tellende lokallag så vil den faste 
grunnstøtten øke for disse lagene. 

Støtten er delt opp slik: kr. 6000 er fast grunnstøtte til hvert tellende lokallag (dvs. minst 5 
tellende medlemmer - betalende medlemmer under 26 år, som har betalt minst kr 50 i 
kontingent til lokallaget, og som tilfredsstiller de andre kravene til et tellende lokallag), i tillegg 
får man et variabelt beløp som fordeles etter antall tellende medlemmer (dvs. betalende 
medlemmer under 26 år). Grupper i de tre nordligste fylkene vil få dobbelt så mye  i 
grunnstøtte i forhold til andre grupper. Grunnlaget for dette er at det er mer kostbart å drive 
barne-og ungdomsarbeid i Nord. 
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Grupper som ikke har klart å møte kravet for tellende grupper i UNG grunnet mindre 
aktivitet i 2020 blir tildelt kr. 5000 pr. lokallag som har sendt inn rapport, uavhengig av fylke. 
 
Lokallagene som mottar driftstøtte må rapportere om bruken av midlene i en kort rapport 
med et enkelt regnskap som leveres på web systemet innen 30. juni 2022. Her skrives det 
en rapport som forklarer hvilket arbeid gruppen driver lokalt og hvordan støtten har gjort 
dette mulig, samt regnskapstall som viser at alle frifond-midler er brukt opp.  
Midlene blir utbetalt i en pott i månedsskifte september/oktober 2021.  
 
 
  
2. Frifond etableringsstøtte  
De 40 første søkerne av nye grupper som registrerer seg i 2021 mottar kr 10 000  i 
etableringsstøtte ved å bruke vårt standard søknadsskjema. Grupper i fylker der det ikke er 
registrerte UNG-grupper mottar dobbel støtte, dvs.20 000 kr. Dette er for å øke lokal aktivitet 
i hele landet. Nye speidergrupper mottar kr.25 000 i etableringsstøtte. Grunnlaget for dette er 
at speidergrupper trenger mye dyrt utstyr som må finansieres ved oppstart. Alle nye grupper 
tilbys veilednings-besøk fra sentralt hold. Nye grupper mottar ikke grunnstøtte/driftstøtte i 
etableringsåret. Lokallagene som mottar etableringsstøtte må rapportere om bruken av 
midlene i en kort rapport med et enkelt regnskap som leveres i web systemet innen 30.juni 
2022. Søknadsfrist for etableringsstøtte er 15. september 2021, men søknader vil bli 
behandlet fortløpende, og pengene blir utbetalt gjennom hele året frem til søknadsfristen 
utgår. 
 
Ved mangelfull rapportering om bruk av frifond-midler, vil midlene bli krevd tilbakebetalt. 
Misjonskirken UNG forplikter seg til å utbetale midlene fordelt fra LNU videre til sine lokallag 
uten unødig opphold, og senest innen 31. desember 2021.  
Misjonskirken UNG tar en administrasjonsandel på 5 % av midlene, noe som er godkjent av 
Stortinget ved opprettelsen av Frifond.  
Hvert lokallag kan kun motta Frifond-støtte fra en nasjonal organisasjon, og man kan ikke 
være et tellende lokallag med rett til Frifond-midler i Norges Idrettsforbund, samtidig som 
man mottar støtte fra Misjonskirken UNG.  
Det er mulig å klage på innvilget støtte. Gruppen må da sende en skriftlig klage innen 30. 
oktober 2021. Denne klagen behandles av Misjonskirken UNGs Arbeidsutvalget (AU), og 
ikke av administrasjonen som innvilger støtten. 
  
 

 


