
 

 

 
  

 

Retningslinjer og kriterier for tildeling av penger fra Fond 
frie midler for lokal aktivitet, FFLA. 

Vedtatt i distriktsstyret 29. oktober 2019 

 

 

 1. UTLYSING  
Normalt skal midler fra Fond for frie midler for lokal aktivitet lyses ut innen utgangen av mai. 
Tildeling skal normalt skje før 1. juli samme år. 
 

 

 2. FORMÅL – LOKALE BEHOV  
Midler fra fondet skal bidra til å opprettholde og videreutvikle lokale humanitære aktiviteter, 
beredskapsaktiviteter og lokal kompetanse- og kapasitetsbygging. Midler fra fondet kan også 
brukes til å starte humanitære aktiviteter i kommuner der det i dag ikke er lokalforening.  
Tildelingene skal bygge opp under den handlingsplanen som er vedtatt av distriktets årsmøte.  
 
Aktiviteter som støttes må være basert på Røde Kors vurderingen og søknaden må beskrive 
hvorledes aktiviteten møter de lokale behovene. Det er et mål at tildelinger fra fondet over tid 
skal bidra til gode Røde Kors aktiviteter over hele distriktet.  
 
Søknader som viser til at to eller flere lokalforeninger samarbeider om aktivitetene, vil bli 
prioritert. Tildelinger skal være et supplement til andre inntektskilder fra offentlige myndigheter 
og andre lokale samarbeidspartnere. 
 

 

 3. SATSINGSOMRÅDER  
Aktiviteter forankret i distriktets handlingsprogram skal prioriteres. Ved tildelinger vektlegges 
følgende: 

1. Lokale omsorgsaktiviteter, beredskapsarbeid og kapasitetsbygging i regi av 
 lokalforening/alenestående spesialavdeling, eller lokale aktiviteter under oppstart. 
2. Tiltak, innkjøp av utstyr, dataverktøy og planer der målet er lokal aktivitetsutvikling 

og rekruttering av nye medlemmer/aktive frivillige. 
3. Tilskudd til lokalforeninger med svak økonomi. (egenkapital mindre enn ett års drift.) 
4. Kurs eller opplæring som ikke kvalifiserer for støtte fra etablerte støtteordninger. 
 (Hedmark Røde Kors oppfordrer alle lokalforeninger til å søke ekstern støtte til kurs.) 
5. Hjelpekorpsutstyr som skal brukes av hjelpekorps i sanitets- og/eller 

redningstjenesten. (for eksempel førstehjelpsutstyr og utstyr til 
suppleringsambulansene, bårer og annet redningsteknisk utstyr, søkeutstyr, 
samband, lysutstyr, GPS og kart.) 

6. Distriktsstyrets AU kan vedta å reservere en pott til bistand til lokalforeninger som 
sliter med å opprettholde Røde Kors aktivitetene.  



 

 

4. EGENFINANSIERING – MEDFINANSIERING 

Søknader fra lokalforeninger med svak økonomi, men med ønsker om å styrke sin lokale 
kapasitet gjennom humanitær aktivitet som kan føre til nyrekruttering, vil bli vurdert spesielt. 
Søkerens evne til å gjennomføre den aktiviteten det søkes om, blir vurdert. 
 

Lokale ledd som har høyere bankinnskudd tilsvarende ett års «normal drift» eller mer, vil 
normalt ikke få tildelinger fra fondet, før søkeren legger fram en plan for hvordan egne midler 
kan omsettes til mer humanitær aktivitet, beredskapsarbeid og lokal kapasitetsbygging.  
 

Søkere med andre eksterne bidrag og/eller egen finansiering til sine lokale aktiviteter, vil bli 
prioritert. Søknadene må inneholde gjennomføringsplan og totalbudsjett.  
 

Lokalforeninger som søker må ha sendt inn godkjent årsregnskap til distriktene, i henhold til 
Røde Kors sine vedtatte standarder for regnskapsførsel og rapportering.  

 
5. SØKNADS- OG BEHANDLINGSPROSEDYRE  
Tildelinger fra fondet gjøres på bakgrunn av søknader fra lokalforeningene. Alle søknader skal 
være godkjent av lokalt styre-/leder. Det gis normalt ikke støtte til aktiviteter, eller til 
anskaffelser som allerede er gjennomført.  
NB! Søknader som angår hjelpekorps, eller omsorgsaktiviteter, skal behandles i D-rådene før de 
sendes samlet og prioritert til distriktskontoret. Prioritering fra rådet skal være en del av 
saksgrunnlaget for vedtak.  
Distriktskontoret kan tildeles midler fra fondet etter søknad, for å gjennomføre felles kurs og 
kompetanse- oppbygging for flere lokalforeninger, arrangere fellesaktiviteter eller starte opp 
Røde Kors aktiviteter i kommuner som ikke har lokalforeninger.  
Eget søknadsskjema sendes elektronisk, eller i papirformat til distriktskontoret innen oppsatt 
frist. Distriktskontoret innstiller til vedtak i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets vedtak refereres i 
første styremøte etter at vedtak er fattet.  
 

• Fordelingsnøkkel: Hedmark Røde Kors har følgende retningsgivende fordelingsnøkkel 
for tildelinger fra fond for lokal aktivitet: 30 % til hjelpekorpsutstyr og 70 % til andre 
aktiviteter i regi av distriktet eller lokalforeningene. I spesielle tilfeller kan denne 
fordelingsnøkkelen fravikes for å styrke den samlede beredskapen i distriktet.  

• Spesielt for utstyr: Det gis normalt støtte inntil 50 % av investeringsbeløpet. I særskilte 
tilfeller kan det gis støtte inntil hele investeringsbeløpet. Søknad om støtte til 
anskaffelser som totalt overskrider kr 10.000,-, bør vedlegges pris fra minst to ulike 
leverandører.  

• Spesielt for kurs: Før utbetaling av innvilget kursstøtte, kreves innsending av 
dokumentasjon for gjennomførte kurs og antall deltagere.  

 

6. RAPPORTERING AV BRUK AV TILDELTE MIDLER  
Rapport med regnskap over bruken av tildelte midler, skal sendes distriktskontoret senest to 
måneder etter at det tiltaket som det er tildelt midler til, er gjennomført. Det er en forutsetning 
at det foreligger slik rapport, før ny søknad fra samme lokalforening blir behandlet. Bruken av 
tildelte midler fra Fond frie midler for lokal aktivitet skal dessuten fremkomme som egen note i 
lokalforeningens årsrapport. Lokalforeninger og hjelpekorps oppfordres til å søke flere kilder til 
finansiering, og bruke Søknadsportalen på Korsveien gjennom hele året. Distriktskontoret kan 
bistå i dette arbeidet.  



 

 

HUSK FØLGENDE NÅR DET SKAL SØKES STØTTE:  
• • Det gis ikke støtte til kjøp av hus, hytter eller lønnsmidler.  

• • Søknadsskjema må brukes og signeres av lokalt styre/leder.  

• • Legg ved lokal handlingsplan som viser aktiviteten det søkes om støtte til.  

• • Årsrapport og regnskap må være levert Distriktskontoret innen gjeldende frister.  
 

På neste side finner du søknadsskjema for utskrift og utfylling.  
Kontaktpersoner på distriktskontoret er enhetsleder Jan Olav Andersen og rådgiver Siri Fjeldberg. 
 


