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RETNINGSLINJER FOR  
«HYBELBOERE – FRIVILLIGHETEN TAR TRIVSELSANSVAR» 
 
1. FORMÅL 

En lavterskestøtteordning som frivilligheten kan søke på og hvor tiltaket har 
som mål å bedre trivselen og livskvaliteten til hybelboere på videregående 
skoler i fylket; både fysisk og psykisk. 
 

2. DISSE KAN SØKE 
- Frivilligheten i Trøndelag; herunder frivillige lag og foreninger og 

frivilligsentraler 
- Kommunale ungdomsråd og elevråd på videregående skoler i Trøndelag 
 
Det kan søkes støtte til: 
Tiltak som bidrar til bedre fysisk og / eller psykisk helse for hybelboere tilknyttet videregående 
skole i Trøndelag, herunder 

- Aktiviteter 
- Relevante kurs 
- Møteplasser 
- Opplysningsvirksomhet  
 

Det kan IKKE søkes støtte til: 
- Ordinær drift 
- Allerede eksisterende tiltak 
  

Det forutsettes at tiltaket er rusfritt. 
 

3. KRAV TIL SØKNADEN 
Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema gjennom Trøndelag barne- og ungdomsråd; 
https://trøbur.no/stotteordninger/ 

 
Søknaden skal inneholde en god beskrivelse av hva det søkes støtte til, samt et budsjett.  
 

4. BEREGNING AV TILSKUDD 
Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn ¾ av totalbudsjett for tiltaket (75%). Maks søknadsbeløp er 
kr. 20 000,-.  
 
Det er styret i Trøndelag barne- og ungdomsråd som er beslutningstaker for støtteordningen.  
 

5. UTBETALING 
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap dersom ikke 
annet er avtalt. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet.  
 

6. KONTROLL 
Gjennom Trøndelag barne- og ungdomsråd har fylkeskommunens revisor har rett til å få utlevert 
fullstendig regnskap med alle vedlegg dersom han / hun ber om det. I tilfelle kontroll påviser at 

https://trøbur.no/stotteordninger/
https://trøbur.no/stotteordninger/
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tilskuddsmottaker har gitt feil opplysninger, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetalt utbetalt 
tilskudd; helt eller delvis.  
 

7. SØKNADSFRIST 
Støtteordningen gjelder for 2019 og 2020. 
Søknadsfrister er: 15. november 2019, 1. mai 2020 og 15. november 2020.  
Søknaden skal være mottatt FØR tiltaket settes i gang.  
 

8. PROFILERING 
Det skal gjøres kjent at Trøndelag Barne- og ungdomsråd er med og støtter tiltaket der dette er 
naturlig.   

 
 
Retningslinjene er godkjent styremøte i Trøndelag Barne- og ungdomsråd oktober 2019. 
 
 
 
 
 
 


