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Innledning  

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark (FNF Finnmark) er et nettverk for 9 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Finnmark med til sammen ca. 5 000 medlemskap og 47 lokallag. FNF 

Finnmark arbeider for å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid 

og en arena for kompetanseoppbygging. FNF Finnmark skal sette friluftslivet og dets behov på 

dagsorden, øke bevisstheten om helse og livskvalitet, samt å sikre arealer for natur og friluftsliv. 

Formålet med denne oversikten er å bistå organisasjonenes arbeid med finansiering av nye 

prosjekter og aktiviteter. I tillegg til dugnadsinnsatsen fra organisasjonenes medlemmer og frivillige, 

kreves det også eksterne midler til å drive fram aktivitetene. Vi håper denne oversikten vil være til 

hjelp i planleggingen og finansiering av kjerneaktiviteter, samt nye tiltak som skal inkludere flere 

inaktive i friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Det kan være tilskuddsordninger som FNF Finnmark ikke har ført opp. Det vil alltid være behov for 

justeringer og oppdateringer ved slike lister. FNF Finnmark setter derfor stor pris på 

tilbakemeldinger, forbedringspunkter eller tips om andre aktuelle tilskuddsordninger. 

Lykke til! 

  



 

  

  

Side 3 av 11 

Informasjon og tips 

• I første omgang er det nødvendig å få avklart om en søknad og gjennomføringen vil være i 

samsvar med kriteriene. Ta kontakt med dem som utlyser midler for veiledning dersom det 

oppstår usikkerhet. Kontaktinformasjon skal stå i utlysningsteksten. 

• Send realistiske søknader og vær mest mulig sikker på at prosjektet blir gjennomført. 

• De fleste tilskuddsordninger har egne søknadsskjema. Bruk disse! Prosjektbeskrivelser kan 

sendes som vedlegg, såfremt det ikke står noe annet i skjemaet. 

• Bruk tid på å utforme søknadene og eventuelle prosjektbeskrivelser. Bruk formuleringer og 

målsettinger som mest mulig samsvarer med veiledningen og kriteriene for å få utbetalt 

tilskudd. 

• Tiltakene det søkes midler til bør være forankret som satsningsområder i 

søkerorganisasjonens planer og budsjetter. 

• Dersom en mottar tilskuddsmidler er det ofte i form av et tilsagn på inntil et fastsatt beløp. 

Utbetaling foretas derfor ikke alltid forskuddsvis, men først etter at rapport er sendt inn og 

godkjent. Dette kan være greit å ta med å betraktning med tanke på budsjett og 

organisasjonens egenkapital og likviditet. 

• En handlingsplan kan være til stor fordel for å følge opp tiltaket, oppnå resultater og effektiv 

rapportering. Handlingsplanen kan for eksempel gi en oversikt over hvem skal gjøre hva, når 

det skal gjennomføres og hva resultatet ble. 

• Hold prosjektregnskap adskilt fra organisasjonens eget driftsregnskap. 

• Husk å få med timer for dugnadsinnsats. Dette representerer en stor verdi i et samlet 

budsjett og viser hva som er søkerorganisasjonenes egeninnsats i prosjektene. Det er viktig å 

ha en oversikt fordi det er fort gjort å miste oversikten over dugnadsinnsatsen, som kanskje 

har blitt gjennomført av mange forskjellige mennesker over et lengre tidsrom.  

• Se over og gjør deg/dere kjent med vilkårene og rapporteringsfristen for tilskuddet. Dersom 

prosjektet ikke blir ferdigstilt innen tidsfristen er det viktig å være ute i god tid med å søke 

om utsettelse for å sende inn rapport og regnskap. 

• Er det krav om revisorgodkjent regnskap? Det skal komme frem av vilkårene. 

• Henvis til prosjektets bidragsytere i annonsering, medieomtale mv. Bilder, annonser eller 

annen informasjon/materiell fra gjennomføringen som ikke benyttes i selve rapporten, kan 

med fordel legges inn i et vedlegg. 
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Statlige midler 

Klima og Miljøverndepartementet utarbeider årlig et eget rundskriv for de statlige 

tilskuddsordningene som omfatter naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturmiljø, klima m.m. 

Her finner du en oversikt over en rekke elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet. 

Tilskuddsordninger Søknadsfrist Lenke 
Tilskuddsordninger for 
2021 (Miljødirektoratet) 

 
Eksempelvis: 
Tilskudd til 
friluftsaktivitet  
(kap. 1420 post 78 – TFFK 
vurderer søknaden lokalt) 
 
Statlig midler til 
Friluftslivstiltak 

 

Flere søknadsfrister!  
 
 
 
01.02.2021 
  
 
 
 
15.01.2021 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der statsforvalteren har en rolle. 

Tilskuddsordninger Søknadsfrist Lenke 
Tilskuddsordninger der 
Statsforvalteren har en 
rolle 

 
Eksempelvis: 
Tilskudd trua natur  

 
Tilskudd fremmede 
arter (inkludert pukkellaks) 
 

Flere søknadsfrister! 
 
 
 
 
15.01.2021 
 
15.01.2021 

https://www.statsforvalteren.no/troms-
finnmark/tilskudd/  

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Fylkeskommunen styres av valgte politikere fra fylket og er blant annet ansvarlig for regional idretts-, 

friluftslivs- og miljøpolitikk. Fylkeskommunen er også planmyndighet og utarbeider fylkeskommunale 

og regionale planer og strategier for blant annet fysisk aktivitet, kultur og folkehelsearbeid. Dette er 

planverk som legger føringer for hvilke satsningsområder fylkeskommunen skal ha blant annet 

gjennom sine tilskuddsordninger. 

Troms og Finnmark fylkeskommune har på deres nettsider en oversikt som viser hvilke 

tilskuddsordninger de har for frivillige lag og foreninger. 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/tilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/tilskudd/
https://www.tffk.no/
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Tilskuddsordninger Søknadsfrist Lenke 
Tilskuddsordninger der 
fylkeskommunen har en rolle 

 
Eksempelvis: 
Tilskudd til friluftslivsaktivitet  

(TFFK linker til Miljødirektoratet – 
TFFK vurderer søknad) 
 

Flere søknadsfrister! 
 
 
 
01.02.2021 
 
 
 

https://www.tffk.no/tjenester/stotte-
stipend-og-priser/okonomisk-stotte-
og-stipend/  

FeFo 

4,2 millioner kroner skal hvert år tilbakeføres til finnmarkssamfunnet. FeFo støtter prosjekter som 

utvikler sosiale arenaer, innovasjon, ungdom og lokalsamfunn. 

Tilskuddsordninger  Frist  Lenke  

Grønne midler Grønne midler fra FeFo skal 
stimulere til økt friluftsliv og 
bruk av naturen. Støtten gis 
fortrinnsvis til tiltak som har økt 
fysisk aktivitet som formål. FeFo 
prioriterer tiltak som: 

• fremmer det daglige og 
familievennlige 
friluftslivet 

• fremmer aktivitet i 
nærområdet 

• bidrar til at grupper med 
særlig behov blir 
aktivisert 

• har barn og ungdom 
som målgrupper 

• har barn og ungdom 
som målgrupper 

• kommer flest mulig til 
gode 

• kommer flest mulig til 
gode 
 

15. februar 
og  
15. august 

https://www.fefo.no/om-
fefo/fefo-samfunn-
verdiene-fra-naturen-blir-
i-finnmark.5803.aspx  

FeFo samarbeid Formålet med ordningen er i 
samarbeid med andre å ta et 
ansvar for ulike tiltak som 
berører FeFo-grunn og der FeFo 
ikke har hele det økonomiske 
og/eller det formelle ansvaret. 
FeFo prioriterer bl.a. 
samarbeidstiltak for: 

 https://www.fefo.no/om-
fefo/fefo-samfunn-
verdiene-fra-naturen-blir-
i-finnmark.5803.aspx 

https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/
https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
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• opprydding av søppel i 
utmark 

• utsiktsrydding langs 
veier i Finnmark 

Listen er ikke uttømmende 
 

FeFo lakseelver Midlene fra FeFo gis til tiltak 
med formål om å fremme fisket i 
anadrome vassdrag på 
Finnmarkseiendommen. 
 
Ordningen er primært rettet mot 
foreninger som forpakter 
anadrome deler av vassdrag på 
vegne av FeFo, men andre kan 
også søke. 
 
Deler av midlene kan brukes av 
FeFo til tiltak som fremmer 
formålet for midlene. 
 

1.  desember 
og  
1. februar 

https://www.fefo.no/om-
fefo/fefo-samfunn-
verdiene-fra-naturen-blir-
i-finnmark.5803.aspx 

FeFo infrastruktur Formålet med 
infrastrukturmidlene er at de 
skal bidra til å bygge større varig 
infrastruktur som gir økt bolyst 
og folkehelse, bidra til økt 
aktivitet og verdiskaping ved å 
gjøre stedet/området mer 
attraktivt som reisemål. 
 

Frist er ikke 
avklart 

https://www.fefo.no/om-
fefo/fefo-samfunn-
verdiene-fra-naturen-blir-
i-finnmark.5803.aspx  
 

FeFo 

meahcásteapmi / 

tradisjonell 

naturbruk 

Midlene fra FeFo gis til tiltak 
med formål om å styrke 
tradisjonell utmarksbruk og økt 
kunnskap om tradisjonelle 
utmarksbruk. 
 
Ordningen er primært rettet mot 
lag, foreninger og 
enkeltpersoner som ønsker å 
bidra til økt kompetanse innen 
tradisjonell utmarksbruk 
gjennom kurs, seminarer eller 
andre former for arrangement. 
 
Deler av midlene kan brukes av 
FeFo til tiltak som fremmer 
tradisjonell naturbruk. 
 

Ikke satt https://www.fefo.no/om-
fefo/fefo-samfunn-
verdiene-fra-naturen-blir-
i-finnmark.5803.aspx  
 

 

https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
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FeFo sponsor er en ordning over flere år. Aktører som har et konsept som omfatter hele 

Finnmark med arrangementer som spesielt har barn og ungdom som målgruppe. Les mer 

Spillemidler 

Trykk her for å komme til regjeringens bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet.  

Spillemiddelordningen er overskuddet fra Norsk Tipping som fordeles mellom idretts- og 

kulturformål. Ordningen administreres av fylkeskommunen. Alle søknader om spillemidler skal gå 

gjennom kommunen. Kommunene prioriterer satsningsområder gjennom sin «Kommunedelplan for 

fysisk aktivitet og naturopplevelse». Organisasjoner som er aktivt med i disse planprosessene har 

større sjanser for å nå igjennom med sine ønsker og behov. Spillemidlene til idrettsformål kan også til 

en viss grad benyttes til tilrettelegging for fysisk aktivitet innenfor friluftsliv. Link til søknadsside. 

Kommunene 

Kommunene kan ha ulike ordninger for tilskudd og mest vanlig er tilskudd til kulturformål i 

kommunen. Dersom det etableres et samarbeid eller partnerskapsavtaler mellom kommune og 

frivilligheten, kan dette utløse midler til friluftslivsaktivitet og annen helsefremmende tiltak. Ta 

kontakt med kommunen for å undersøke disse mulighetene og for å få tilgang på eventuelle 

søknadskriterier. 

Studieforbund – Voksenopplæring 

Opplæring etter voksenopplæringsloven i regi av frivillige organisasjoner er tilskuddsberettiget og 

disse tilskuddsmidlene administreres av studieforbund som de ulike organisasjonene er medlem av. 

Trykk på denne lenken for mer informasjon: http://www.vofo.no/om-vofo/studieforbund/  

Studieforbundene gir tilskudd til enkeltstående kurs med godkjent studieplan. Ta kontakt med det 

enkelte studieforbund for mer informasjon. 

Studieforbundet natur og miljø  

Studieforbundet natur og miljø er en av flere medlemmer i voksenopplæringsforbundet nevnt over. 

Gjennom studieforbundet natur og miljø kan organisasjoner søke om tilskudd til gjennomføring av 

kurs. Tilskuddssatsen er 100 kroner pr time med godkjent studieplan. Link for mer informasjon 

  

https://www.fefo.no/om-fefo/fefo-samfunn-verdiene-fra-naturen-blir-i-finnmark.5803.aspx
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2020-v-0732-b/id2706527/
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/soknadsprosess/
http://www.vofo.no/om-vofo/studieforbund/
https://www.naturogmiljo.no/
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Tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak for funksjonshemmede 

For denne gruppen finnes det en rekke ordninger som hver enkelt deltaker/bruker individuelt kan 

søke på. De fleste av disse er knyttet opp mot habiliterings- og trygdeytelser. Her har vi bare tatt med 

tilskuddsordninger som er aktuell for natur- og friluftsorganisasjonene som kurs- eller 

aktivitetsarrangør å søke på. 

Tilskuddsordning  Frist  Lenke  

Stiftelsen Sophies 
Minde 
  
Kultur-, idretts- og 
fritidstiltak  

Midlene fordeles til frivillige 
organisasjoner, foreninger o.l. som 
gjennomfører konkrete prosjekter og 
tiltak som bidrar til at 
bevegelseshemmede får tilgang til 
kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. 
Tiltak rettet mot barn og unge 
voksne gis prioritet. Det gis ikke 
støtte til ordinær drift eller til tiltak 
som dekkes av offentlige ordninger. 
Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 
100 000.  
 

6. juni  
 

https://www.ssm.no/%20ku
ltur-idretts-og-fritidstiltak-
81s.html  

Nasjonalforeningen 
for folkehelsen  
 
Tubfrim-midler  

Midler som kan søkes skal gå til 
funksjonshemmede og 
funksjonsfriske barn og unge.  
 

15. mars  
 

http://www.tubfrim.no/sub

det6.htm  

Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet 
(Bufdir)  
 
Fritidstiltak for 
personer med 
funksjonsnedsettelse  

Målet med tilskuddsordningen er å gi 
det sivile samfunnet ved frivillige 
organisasjoner og stiftelser mulighet 
til å arrangere gode ferie- og 
fritidstiltak for personer med 
funksjonsnedsettelse.  
 
Frivillige organisasjoner og stiftelser 
med eget organisasjonsnummer kan 
søke om tilskudd fra denne 
ordningen.  
 

6. november  
 

https://bufdir.no/Tilskudd/K
ontakt_oss/  

Prinsesse Märtha 
Louises Fond  
 
Tiltaksmidler til 
funksjonshemmede 
barn  

Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i 
regi av organisasjoner og 
institusjoner, og komme flest mulig 
barn til gode. Tiltak som stimulerer 
til egenaktivitet hos barna 
prioriteres. Målgruppen er barn med 
funksjonshemming under 16 år.  
 
Det legges vekt på at midlene som 
deles ut skal komme barn direkte til 
gode og ikke brukes til å dekke 
vanlige driftsutgifter.  
 

1. august  
 

https://www.kongehuset.no
/artikkel.html?tid=27575  

https://www.ssm.no/%20kultur-idretts-og-fritidstiltak-81s.html
https://www.ssm.no/%20kultur-idretts-og-fritidstiltak-81s.html
https://www.ssm.no/%20kultur-idretts-og-fritidstiltak-81s.html
http://www.tubfrim.no/subdet6.htm
http://www.tubfrim.no/subdet6.htm
https://bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/
https://bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/
https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575
https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575
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Andre stiftelser, fond og legater 

Tabellen under med oversikt over stiftelser og fond som har naturvern, friluftsliv, folkehelse og 

allmennytte som formål eller delformål. 

Stiftelse/fond   Søknadsfrist  Lenke  

Statskogmillionen  Statskog gir ut en million kroner 
fordelt på 5 000,- og 10 000,-. Hvert 
eneste år får 150 tiltak og 
aktiviteter i hele landet slik støtte 
fra Statskog.  
 
Alle organisasjoner kan søke om 
støtte.  
 

I april og i august  
 

https://www.statskog.n
o/statskogmillionen  

Sparebankstiftelsen 
DNB 
 

Forbeholdt Østlandet-området og 
er derfor mindre aktuell i Finnmark. 
Men det kan søkes om pengestøtte 
til store prosjekter av nasjonal 
betydning hele året. Ordningen er 
ikke åpen, og gjøres kun tilgjengelig 
ved henvendelse til 
Sparebankstiftelsen.  
 

To ganger årlig  
 

https://www.sparebanks
tiftelsen.no/no  

Finsefondets 
Miljøstipendium  
 

Gjennom utdeling av årlige 
stipendier, ønsker fondet å 
stimulere arbeidet for vern av norsk 
fjellnatur. Natur- og 
miljøproblemene kan synes 
overveldende, og ens egen evne til 
påvirkning begrenset.  
 

1. april  
 

http://www.finsefondet.
no/  

Olav Thons Legat  
 

Legatet støtter ikke:  
 
Individuelle studier, ekspedisjoner, 
deltagelse i konkurranser o.l.  
 
Oppsetting av konserter, 
teaterforestillinger, utstillinger, drift 
og ordinært vedlikehold  
 
Sponsorvirksomhet, gaver og 
premier i forbindelse med lotteri  
 
Tiltak som er en naturlig del av 
offentlig sektors ansvar  
 

1. mars og 1. 
september  
 

https://otss.olavthonstif
telser.no/soknad/  

Frifond  
 

«Frifond barn og unge gir støtte til å 
gjøre noe gøy der dere bor – det vi i 
Frifond kaller lokal aktivitet.  
 
Det kan være alt fra å lage film, 
arrangere en rekke med cosplay-

Ingen 
søknadsfrister  
 

https://www.frifond.no/
om-frifond/  

https://www.statskog.no/statskogmillionen
https://www.statskog.no/statskogmillionen
https://www.sparebankstiftelsen.no/no
https://www.sparebankstiftelsen.no/no
http://www.finsefondet.no/
http://www.finsefondet.no/
https://otss.olavthonstiftelser.no/soknad/
https://otss.olavthonstiftelser.no/soknad/
https://www.frifond.no/om-frifond/
https://www.frifond.no/om-frifond/
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wokshops eller bygge en 
skaterampe eller lekeplass.  
 
For å søke støtte fra Frifond barn og 
unge må dere være en gruppe på 
minst tre personer. 1/3 av må være 
under 26 år og prosjektet må 
baseres på frivillig innsats. Dvs. 
ingen lønn eller honorar.»  
 

Gjensidigestiftelsen  
 

De fleste utlysningene fra 
Gjensidigestiftelsen er åpne for 
organisasjoner som er registrert i 
Frivillighetsregisteret.  
 

9. mars og 15. 
september 
 

https://www.gjensidiges
tiftelsen.no/  

Storebrand - «Vi 
heier på»  
 

Enkeltpersoner, organisasjoner, 
bedrifter, lag og foreninger som 
evner å sette i gang spesielt 
bærekraftige tiltak på lokalt og 
nasjonalt plan. 
 
Vi premierer spesielt dem som 
evner å tenke bærekraftig. Med det 
mener vi prosjekter som jobber mot 
ett eller flere av FNs bærekraftsmål. 
 
Det gis ikke støtte til ordinære 
driftsoppgaver eller tiltak for 
enkeltpersoner (for eksempel 
studieturer, enkeltpersoners 
utdanning og karriere). 
 

1. april og  
1. oktober  

https://www.storebrand
.no/om-storebrand/vi-
heier-pa-konkurransen  

Sparebank 1 Nord- 
Norges gavefond  
 

Fra nettsiden: «Fordi Nord- Norge 
eier banken, får Nord- Norge sin 
andel av bankens utbytte. Gjennom 
Samfunnsløftet bidrar vi i prosjektet 
som utvikler arenaer, innovasjon, 
ungdom og ikke minst: Nordnorske 
lokalsamfunn.»  
 

Søknadsfrister i 
2021: 1. mars, 1. 
juni, 1. september 
og 1. desember.  
 

https://www.sparebank
1.no/nb/nord-
norge/om-
oss/samfunnsansvar/sok
-om-
stotte.html#lokalsamfun
n  

Nordenfjelske 
Bykreditts Stiftelse  
 

«Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse 
har som formål å støtte sosiale, 
kulturelle og andre allmennyttige 
tiltak i Nordmøre og Romsdal, 
Trøndelag og Nord- Norge.  
 
For at et tiltak skal anses som 
allmennyttig må det komme mange 
mennesker til gode.  
Tiltaket må ikke være for snevert. 
Stiftelsen vil i hovedsak støtte 
allmennyttige tiltak som inkluderer 
frivillig innsats.  
 

Søknadsfrister i 
2021 er:  
08. februar  
12. april  
06. august  
12. oktober  

https://www.bykreditt.n
o/  

https://www.gjensidigestiftelsen.no/
https://www.gjensidigestiftelsen.no/
https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen
https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen
https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html#lokalsamfunn
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html#lokalsamfunn
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https://www.bykreditt.no/
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Styret i stiftelsen fatter vedtak om 
støtte fire ganger i året.  
 
For perioden 2021-2023 vil 
stiftelsen gi støtte til tiltak som 
bidrar til tilhørighet gjennom 
deltakelse i friluftsliv, idrett og 
kultur.  
Gode møteplasser i lokalmiljøet er 
arenaer for frivillighet og 
engasjement, og viktig for 
livskvalitet og inkludering. 
  
Støtten konsentreres til arenaer for 
tilhørighet innen friluftsliv, fysisk 
aktivitet og kultur.»  
 
(kilde: https://www.bykreditt.no/ )  
 

 

For mer informasjon om stipend og legater anbefaler vi legathåndboka. Her kan du søke i 

Legathåndbokens over 2000 stipender! 

Momskompensasjon 

I 2010 ble det vedtatt en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert 

kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett 

år tilbake i tid. Denne tilskuddsordningen kaller vi for momskompensasjon generell ordning. Formålet 

med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. I 2020 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,684 

milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner.  

 

Organisasjoner som vil ha kompensasjon må levere regnskap, revisjonsmelding og årsmelding 

sammen med søknaden. Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk 

og/eller gjennom vedtekter så skal søknaden sendes via sentralleddet.  

 

Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember. 

Les mer 

https://www.bykreditt.no/
https://www.legathandboken.no/
https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/tall-og-rapporter-generell-ordning/

