
 

Retningslinjer for Frifond 
Vedtatt av Hovedstyret 07.12.2022 

Frifond organisasjon er midler NUK mottar fra LNU etter søknad fra sentralleddet. 
Disse pengene skal gå til lokallag tilsluttet NUK. Distriktsrepresentanter og utvalg 
kan ikke søke Frifondsmidler for aktiviteter. Det er få begrensninger på hva 
Frifondsmidler kan brukes til, men de kan ikke brukes til: lønn/honorar for styret 
eller ansatte, opparbeiding eller bygging av egenkapital i lokallaget, til 
innsamlingsaksjoner eller aktivitet, til innkjøp av rusmidler, og midlene kan ikke 
brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet. Frifondsmidler skal ikke brukes til 
å støtte deltakelse på NUKs sentrale arrangement, men kan unntaksvis støtte 
deltakelse på ledertrening etter godkjenning fra generalsekretær. 
 

Fordeling 
Frifondsmidler fordeles på følgende måte: 

1. Fem (5) prosent av midlene beholdes av sentralleddet for å dekke 
administrasjonskostnader. 

2. Resterende midler fordeles på «Driftstøtte» og «Prosjektstøtte» 
a. Syttifem (83) prosent skal gå til lokallag i form av «Driftstøtte». 
b. Tjuefem (17) prosent skal brukes til å støtte prosjekter i regi av 

lokallag. 
c. Ved behov kan prosjektstøtte også brukes til «Oppstartstøtte» for nye 

lokallag. 
 

Søknad og krav 
Søknad om Frifondsmidler, Driftstøtte og Prosjektstøtte, gjøres via 
www.nuk.no/frifond ved å fylle inn søknadsskjema. For å kunne søke om 
Frifondsmidler, må lokallag innfri følgende krav som kan overstyres av HS i 
enkelttilfeller: 

1. Levert årsrapport for året før; 
2. Levert årsregnskap for året før; 

a. NUK krever ikke at lokallag sender inn kvitteringer og bilag, men kan 
gjennomføre kontroll og forventer at de kan fremlegges ved en 
eventuell  kontroll; 

3. Levert rapport for brukte midler; 
4. Ha sendt minst én representant på NUKs landsmøte; 
5. Hatt kontingent-betalende medlemmer i det foregående år; 
6. Tilbakebetalt restmidler fra foregående år – kan ikke overstyres. 

 
Frister for søknad og rapportering 
Søknad 

Følgende frister gjelder for søknader for midler i 2023: 
• Driftstøtte – 16. Januar 2023 

Prosjektstøtte har tre frister: 
• Mandag 16. januar for prosjekter som skal gjennomføres fra januar-april 

http://www.nuk.no/frifond


 

• 1. april for prosjekter som skal gjennomføres fra mai-september 
• 15. september for prosjekter som skal gjennomføres fra oktober-desember 

 
Søknader som sendes inn i én runde men med oppstart eller gjennomføring i en 
annen runde vurderes fortsatt av HS. 
 

Rapportering 
Alle rapporter leveres av lokallagsleder via https://medlem.nuk.no/frifond. Følgende 
frister gjelder for rapportering: 

• Årsrapport og årsregnskap – 15. februar 
• Frifondsrapport - 15. februar 

 
Klageadgang 

Lokallag som har søkt Prosjektstøtte gis en frist på to uker for å klage på HS’ fordeling 
hvis de har mottatt avkortet støtte eller søknaden har blitt avvist. Fristen gjelder fra 
når kontoret har informert lokallagene om fordelingen av prosjektstøtten. 
 
Dersom et lokallag ønsker å klage, rettes klagen til Klagenemnden som velges på LS 
høst. Klagenemden består av to personer som sitter i LS, men ikke i HS eller staben. 
Klagenemden fatter vedtak etter å ha undersøkt klagen og intervjuet både 
lokallagets ledelse og HS. Hvis Klagenemden dømmer i lokallagets favør, skal 
lokallaget innvilges       uavkortet støtte. 
 

Utbetaling 
Utbetaling av Driftstøtte gjøres i to runder: 

1. Runde 1 – Den «beregnede driftstøtten» utbetales tidligst 15. januar og 
senest 15. februar etter alle lokallag har levert de nødvendige rapporter. 

2. Runde 2 – Den «faktiske driftstøtten» utbetales (minus den beregnede 
driftstøtten som ble betalt i Runde 1). Dette utbetales 15. september. 

Utbetaling av Prosjektstøtten gjøres i tre runder: 
1. En tredjedel av den «beregnede prosjektstøtten» (1/3) fordeles i første 

prosjektrunde. Dette utbetales etter første HS-møte i januar, men ikke 
senere enn 30. januar. 

2. En tredjedel av den «beregnede prosjektstøtten» (1/3) fordeles i andre 
prosjektrunde. Dette utbetales innen 1.mai. 

3. Den «faktiske prosjektstøtten» ± den allerede utbetalte prosjektstøtten 
fordeles i tredje prosjektrunde. Dette utbetales innen 1.oktober. 

 
Tilbakebetaling og kontroll 

Midler som ikke er brukt opp innen 31. desember i tilskuddsåret skal tilbakebetales 
NUK  innen nye midler utbetales. 
 
Dersom det er mistanke om misbruk av Frifondsmidler, skal HS instruere kontoret 
til å gjennomføre kontroll av bruken. Dersom det avdekkes misbruk av 
Frifondsmidler, skal hele tilskuddet umiddelbart kreves tilbake.  
 

https://medlem.nuk.no/frifond


 

Stab vil foreta en kontroll av minst ti (10) prosent av lokallagene som har mottatt 
Driftstøtte og Prosjektstøtte. Lokallaget skal da fremlegge bevis på gjennomført 
aktivitet i lokallaget, og bilag for brukte midler. Ved mangelfull dokumentasjon vil 
resterende tilskudd avkortes tilsvarende de manglende summene. Denne 
kontrollen kan enten foretas per epost eller ved et besøk fra et stabsmedlem. 

Beregning av midler 
NUK får ikke utbetalt Frifondsmidler før tidligst august/september. Dermed så er 
alle utbetalinger før høsten basert på en beregningsmodell som er beskrevet under. 

1. I januar avsetter kontoret en sum tilsvarende femti (50) prosent av 
tilskuddssummen fra året før til å forskuddsbetale Frifondsmidler som skal 
utbetales frem til sommeren – dette er det beregnede tilskuddet. 

2. Kontoret gjennomgår søknader om driftstøtte og rapporter. 
3. Kontoret fordeler det beregnede tilskuddet på driftstøtte og prosjektstøtte – 

den beregnede driftstøtten og beregnede prosjektstøtter. 
4. Kontoret utbetaler all den beregnede driftstøtten. 
5. Prosjektrunde 1 og 2 – Lokallag søker prosjektmidler fra HS, som beslutter 

hvor mye som innvilges hvert prosjekt. HS kan innvilge mer prosjektmidler 
enn det er i den beregnede potten – hvis det overstiger den faktiske støtten så 
trekkes differansen fra Prosjektrunde 3, som er basert på det faktiske 
tilskuddet. 

 
I løpet av sommeren får NUK beskjed om det faktiske tilskuddet. Da foretar kontoret 
en justering av støtten som utbetales til lokallagene. 
 

• Hvis NUK mottar mer enn den beregnede summen, så utbetaler kontoret en 
ekstra sum som tilsvarer differansen mellom den beregnede og faktiske 
driftstøtten. 

• Hvis NUK mottar mindre enn den beregnede summen, foretas det ingen 
utbetaling og NUK dekker underskuddet fra egenkapital. 

 
HS skal hvert år vurdere å justere prosentene på fordelingen 
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