Retningslinjer for Frifond organisasjon i 4H Norge
Vedtatt av sentralstyret i 4H Norge, sist revidert 25.03.2022.

1. Bakgrunn
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 blir i sin helhet forvaltet av
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd i
fellesskap. Disse retningslinjene gjelder 4H Norges forvaltning av midler fra Frifond
organisasjon.

2. Formål og målgruppe for Frifond
Intensjonen er at Frifond skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med
ulike formål og aktivitetsgrunnlag. 4H Norges Frifondmidler skal gå til lokale organiserte
aktiviteter i 4H klubbene som er relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid i 4H

3. Kunngjøring
LNU kunngjør Frifond-ordningen i løpet av første kvartal av tilskuddsåret. 4H Norge kunngjør
Frifond-ordningen overfor klubbene i sine informasjonskanaler.

4. Inngangskrav til ordningen
Formålet med tilskuddet er å bedre rammebetingelsene for frivillige og demokratiske
organisasjoners medlemsbaserte virke på lokalt nivå.
4H Norge søker LNU om støtte fra Frifond organisasjon på vegne av sine klubber.
Både på sentralt og lokalt nivå må 4H Norge tilfredsstille kriteriene for inngang i ordningen.
4H Norge beholder 5 % av Frifondmidlene sentralt som administrasjonsandel for å fordele
Frifond til klubbene.
Tilskudd kan gis til klubber som ved sine vedtekter og praksis kan vise til:
•
At de driver et medlemsbasert virke på lokalt nivå. Det må føres en
liste over alle som regnes som individuelle medlemmer av klubben. Listen må
minimum inneholde navn, fødselsår og kontaktinformasjon eventuell
tilknytning til lokallag. Oversikt over tellende medlemmer skal kunne hentes ut
av medlemsregisteret.
•
At de arbeider for og med barn og unge under 26 år i lokalmiljøet.
•
At det er alle medlemmene som uavhengig av klubbens struktur som
har reell mulighet til å påvirke klubbens beslutninger. Klubbens demokrati skal
vurderes ut fra et ideal om at medlemmene har beslutningsjevnlikhet, effektiv
deltagelse, opplyst forståelse og kontroll over dagsorden og økonomi.
•
At alle medlemmer fra og med fylte 15 år har fullverdige demokratiske
rettigheter i klubben.
•
At de ikke er i strid med norsk lovgivning knyttet til organisasjonsfrihet,
ytringsfrihet, ikke-diskriminering og religionsfrihet.
At de er registrert som «forening/lag/innretning» i Brønnøysundregistrene,
Frivillighetsregistret

5. Kriterier for tilskudd til klubber

4H Norge tildeler Frifondstøtte til aktive klubber med aktiviteter for barn og ungdom.
5.1.
Alle klubber som mottar tilskudd fra Frifond Organisasjon forplikter seg i sin forvaltning og
rapportering på Frifond til å være lojale mot formål og intensjon for Frifondordningen.
5.2.
Klubben må ha minimum 5 tellende medlemmer. Et tellende medlem er (per 31. desember
grunnlagsåret) individuelt og frivillig meldt inn i klubben, er under 26 år (Det vil si 25 år gamle
eller yngre 31.12 i grunnlagsåret), registrert i medlemsregistret, har betalt kontingent for
grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter.
Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge.
5.3.
Klubben må ha egen bankkonto, registrert i klubbens navn, for å få utbetalt støtte.
5.4
Klubben kan ikke motta Frifondstøtte fra mer enn én organisasjon i tilskuddsåret. Det betyr at
dersom man søker om Frifondstøtte gjennom 4H, kan ikke klubben søke Frifondstøtte
gjennom en annen organisasjon. Det samme gjelder også dersom man har fått Frifondstøtte
fra en annen organisasjon, så kan man ikke søke om det gjennom 4H. F.eks. hvis en klubb
både er medlem av 4H og NJFF, så må man velge én organisasjon man søker gjennom.
Man har som klubb heller ikke anledning til å søke på andre Frifondordninger enn Frifond
Organisasjon, f.eks. Frifond Teater eller Frifond Barn og unge.

6. Krav til søknaden
Tilskuddene tildeles 4H Norges klubber som Driftstøtte eller Oppstartsmidler og siste frist for
4H Norge til å fordele midlene er 31.12 i søknadsåret:
6.1. Driftsstøtte
Driftstøtte fordeles til alle aktive klubber som har eget organisasjonsnummer, samt levert
årsrapport og årsmelding med signert årsregnskap i medlemsregisteret innen 1. Desember
foregående år.
Som grunnregel benyttes innrapportert medlemstall pr 31.12. foregående år som
beregningsgrunnlag.
Klubben må rapportere på bruken av tildelte midler i årsmeldingen til 4H klubben samt i en
enkel regnskapsoversikt.
4H Norge skal betale ut driftsstøtte til klubbene senest 31 desember i søknadsåret.

6.2. Oppstartsmidler
Oppstartsmidler fordeles som en fast sum midler til nyoppstartede klubber. Med nyoppstartet
klubb, menes en ny klubb eller en restartet klubb som ikke har vært aktiv de siste 5 årene.
Beløpet fastsettes hvert år etter at tildelingen til 4H Norge er kunngjort. Støtten utbetales
etter at fylket har meldt inn klubben.
• For å kunne motta oppstartmidler må klubben være etablert med eget styre og
ha minimum 5 medlemmer under 26 år.
• En klubb får oppstartsmidler for etableringsåret, dette blir utbetalt senest
1.desember i etableringsåret eller året etter etableringen.
• For oppstart etter 1.desember blir oppstartsmidler utbetalt ved starten av
påfølgende år.

•

En klubb kan ikke få driftsstøtte samme år som etableringsåret, men kan få
driftsstøtte og oppstartsmidler utbetalt i samme år dersom etableringsstøtten blir
utbetalt året etter etablering.
• Klubben må rapportere om bruken av midlene i årsmeldingen for klubben samt
i en enkel regnskapsoversikt.

7. Behandling av søknaden
Etter 4H Norges gjennomgang og godkjenning av grunnlagstallene vil 4H Norges totale
Frifondpott fordeles på alle godkjente klubber som alle mottar støtte etter følgende
fordeling:
1. Det settes av en pott til oppstartsmidler.
2. Resten av tildelingen, samt evt. ubrukte midler fra oppstartsmidlene, fordeles
som driftstøtte. Driftsstøtten er basert på et fast beløp pr tellende medlem og et
grunnbeløp pr klubb. Støtten pr tellende medlem er kr 200, mens grunnbeløpet
fastsettes av 4H Norge sin generalsekretær ut ifra den totale tildelingen av
Frifond-støtte til 4H Norge.

8. Klageadgang
Søker har rett til å klage på vedtak om tilsagn av midler og godkjente grunnlagstall dersom
søker mener det har skjedd feil i saksbehandlingen.
• Skriftlig klage skal sendes til 4H Norge innen tre uker etter at fordeling av
driftsstøtte er kunngjort.

9. Klubbens forvaltning av midlene
9.1.
Alle tildelte Frifondmidler tildelt klubbene skal gå til lokal aktivitet eller til å styrke lokal
aktivitet.
9.2.
* 4H Norge skal utbetale frifondmidlene til klubbene innen 31. Desember i tilskuddsåret.
* Oversikt over tildelte frifondmidler til 4H klubbene skal kunngjøres av 4H Norge
* Klubbens tildelte Frifondmidler skal brukes innen 01.12. påfølgende år. Ubrukte midler og
midler klubbene ikke har rapportert på kreves tilbakebetalt av 4H Norge
* 4H klubbene skal ikke ha tilskudd i fra flere tilskuddsår på konto samtidig.
9.3.
Frifondmidler kan ikke brukes til:
•
å lønne ansatte
•
innsamlingsaktivitet
•
klubbkontigent
•
å bygge egenkapital
•
utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
•
innkjøp av rusmidler
•
finansiere sentralleddets aktivitet*
•
egenandel eller tilsvarende for klubbene for deltakelse på sentrale
arrangementer**
*Ved kjøp av varer fra sentralleddet skal to kriterier være til stede. Kjøpet/ varene skal styrke den
lokale aktiviteten. Og sentralleddet kan ikke tjene penger på salget.
**Se spesifiser under paragraf 10 Finansiering av sentral aktivitet.

10. Finansiering av sentral aktivitet

Hvis lokallagene vil bruke penger på reisestøtte og deltakelse på sentrale arrangementer,
eller til dekking av reise for besøk av sentralledd, må tre vilkår være oppfylt:
• Det styrker lokal aktivitet.
• Det er initiert og begrunnet av lokallaget selv*
• Det skjer i begrenset omfang i organisasjonen
*Sentralt ledd skal ikke markedsføre muligheter.

11 Krav til rapportering fra klubbene
Alle klubber som mottar Frifondmidler skal rapportere for bruken av disse innen 01.12 i
påfølgende år. Dette gjøres ved å ha:
• Levert oppdaterte medlemslister som dokumenterer navn, fødselsår,
klubbtilknytting og at medlemmet har betalt kontingent.
• Levert årsrapport i medlemsregisteret som inneholder 4H klubbens navn,
kommune og fylkestilhørighet, dato for valg av klubbstyre, styrets
funksjonsperiode i tillegg til navn på styremedlemmer pr 01.12 i grunnlagsåret.
Samt være signert av leder i 4H klubben eller to av styrets medlemmer. Om
lokallaget har tre eller færre medlemmer over 15 år, og derfor ikke har valgt styre,
kan en voksen person tilknytta lokallaget signere årsrapporten.
• Årsrapporten må inneholde en beskrivelse eller bilde i fra minst en
medlemsrettet aktivitet som er gjennomført i grunnlagsåret. Årsmøter, styremøter
og andre vedtektsfestede møter er ikke medlemsrettede aktiviteter. Et lokallag
kan bruke penger på vedtektsfestede møter, men det må da være en
medlemsrettet aktivitet samtidig.
• Dersom 4H klubben har egne vedtekter skal disse oppbevares / være
tilgjengelig sentralt hos 4H Norge.
• Ved siden av lastet opp signert balanse og resultatoppstilling, skal signert
beretning i fra kasserer og revisor lastes opp i medlemsarkivet. Det er svært viktig
at 4H klubben også laster opp et «mini»-regnskap som viser at all utbetalt
frifondstøtte er blitt brukt i tråd med retningslinjene.
• Når 4H medlemmet har betalt kontingent manuelt for grunnlagsåret skal det
utformes et bilag signert av medlemmet hvor også dato for betaling, år
kontingenten er gjeldende for og beløp. Det skal dokumenteres at
medlemskontingenten har nådd sentralleddet.

12. Skjønnsmessige vurderinger
4H Norge vil i særskilte tilfeller kunne foreta skjønnsmessige vurderinger ut fra
rimelighetshensyn for ordningen som helhet.

13. 4H Norges rett og plikt til innsyn i klubbens forvaltning av innvilget
tilskudd
13.1.
Ved å motta støtte fra Frifond gir den enkelte klubb 4H Norge og LNU rett til innsyn i
alle relevante regnskapsbilag. Klubbregnskap, årsmelding, signert kasserer og revisors
beretning, medlemslister og regnskap over forbruk av Frifondmidler skal lagres i minst 5 år
for eventuell revidering og kontroll i ettertid.
13.2.

Ved mistanke om mislighold, feilaktige grunnlagstall eller at tilskudd er gitt på annet falskt
grunnlag, kan 4H Norge kreve at klubben framlegger tilfredsstillende dokumentasjon for å
avkrefte en slik mistanke.
13.3.
Frifond organisasjon er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet, og således å regne
som statstilskudd. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i
Bevilgningsreglementet § 17 foreta kontroll med at statstilskudd blir anvendt etter
forutsetningene.
13.4
4H Norge og LNU har rett til å offentliggjøre informasjon om hvor mye støtte hver
organisasjon mottar og om aktiviteten som er støttet av støtteordningen.

14. Tilbakeholdelse av tilskudd
14.1.
4H Norge har rett til å holde tilbake tilskudd dersom det er mistanke om at klubben har
misligholdt midler fra Frifond organisasjon eller andre av 4H Norges tilskuddsordninger, eller
at tilskudd fra Frifond organisasjon eller andre av 4H Norges tilskuddsordninger er gitt på
falskt grunnlag.
14.2.
4H Norge har rett til å holde tilbake tilskudd ved mangelfull rapportering på Frifond
organisasjon eller andre av 4H Norges tilskuddsordninger.
14.3.
Tilsvarende kan 4H Norge holde tilbake midler fra andre av 4H Norges 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 4H Norge.
14.4.
En klubb som viser klanderverdig opptreden i tilknytning til tilskuddsordningen, kan helt eller
delvis utelukkes fra tilskuddsordningen i inntil to år etter en nærmere vurdering. Ved denne
vurderingen skal det blant annet legges vekt på om klubben også tidligere har tilegnet eller
forsøkt å tilegne seg uberettiget tilskudd, størrelsen på eventuelt uberettiget beløp og
skyldgraden for øvrig.

15. Krav om tilbakebetaling
15.1.
Dersom det blir dokumentert at søker bevisst har gitt 4H Norge feil opplysninger om klubben,
grunnlagstall eller klubbens forvaltning av Frifondmidlene, må 4H Norge anse at hele
tilskuddet er gitt på falskt grunnlag og kreve det tilbakebetalt.
15.2.
Ved mislighold av midler, tilsagn gitt på falskt grunnlag eller mangelfull rapportering på tildelt
støtte av Frifond midler vil 4H Norge kreve tilskudd helt eller delvis tilbakebetalt fra klubben.
15.3
Dersom 4H klubbens regnskap, resultatoppstilling og oppsummering forbruk for utbetalt
Frifond viser et underforbruk, eller at ikke kostnadene er tilstrekkelig dokumentert vil
restmiddelbeløpet bli krevd tilbakebetalt.

