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Innspill til høring om Prop. 1 S (2019-2020) 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en 

sammenslutning av 98 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med 

til sammen nær 450 000 medlemskap og over 10 000 lokallag. 

 

LNU takker for muligheten til å delta på høring om statsbudsjettet i Familie- og 

Kulturkomiteen. Vi ønsker å komme med innspill til fordelingen av spilleoverskuddet som 

omtales i del 5 av fagproposisjonen og innspill til de foreslåtte tiltakene for avbyråkratisering 

og effektivisering. Vi vil også kommentere kort på tiltak vi savner i Kulturdepartementet sin 

proposisjon. 

Finansiering av Frifond organisasjon 

Frifond organisasjon er i dag en av de viktigste kildene til frie midler for barne- og 

ungdomsorganisasjonene. Ordningen bidrar til å stimulere barn og unges aktivitet og 

deltakelse lokalt, og den sikrer rammebetingelsene for barne- og ungdomsorganisasjonene på 

lokalt nivå.  

De siste 10 årene har barne- og ungdomsorganisasjonene fått 100 000 nye medlemmer, og 

bare siden 2015 har veksten vært på 20 000 medlemmer. Likevel har beløpet som settes av til 
Frifond stått på stedet hvil, til tross for at Norsk Tipping har rapportert om rekordstore 

overskudd. Vi ber derfor om at støtten til Frifond organisasjon økes med 15 millioner. Dette 

er beløpet som må til for at støtten per medlem i organisasjonene skal komme tilbake til 

nivået for 2013, som var forrige gang vi så en tydelig satsning på Frifond ordningen.  

De siste årene har vi sett en betydelig økning i antallet mottakere som blir finansiert gjennom 

spilleoverskuddet til kulturformål. Samtidig har en rekke enkelttiltak som ikke er faste 

mottakere av ordningen fått plass på kulturandelen. I 2017 ble det gitt i alt 35 millioner 

kroner til slike enkelttiltak.  

LNU mener det er i strid med Stortingets intensjoner at tippenøkkelen brukes til å finansiere 

enkelttiltak som fortrenger de brede, langsiktige støtteordningene for frivillighet og barne- og 

ungdomskultur.  

LNU har følgende forslag til merknad fra familie og kulturkomiteen: 

- Komiteen viser til at støtten til Frifond har vært uendret siden 2017. I samme periode 

har barne- og ungdomsorganisasjonene, som mottar støtte til lokal aktivitet fra 

ordningen, opplevd en betydelig medlemsvekst. For å holde følge med denne veksten, 

mener komiteen at støtten til Frifond over kulturandelen på tippemidlene må økes 

med 15 millioner kroner i 2020. Komiteen ber også regjeringen om å gjennomgå 

mottakerne på kulturandelen før statsbudsjettet for 2021, for å styrke de brede 

ordningene rettet mot barn og unge 
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Avbyråkratiseringskutt 

LNU ser med bekymring på det foreslåtte effektiviseringskuttet i tilskuddsordninger (70-

poster) i budsjettproposisjonene til BFD og KUD på 0,5 prosent, tilsvarende regjeringens 

ABE-reform. Organisasjonene drives allerede av frivillige og unge tillitsvalgte, og de har få 

muligheter til å hente penger fra andre inntektskilder. Støtteordningene til den unge 

frivilligheten går til aktivitet, og dermed vil kutt ramme aktivitetene barn og unge deltar på i 

sin hverdag. Vi stiller oss undrende til hvor i den unge frivilligheten det er meningen at man 

skal effektivisere, og frykter at dette i praksis vil svekke aktiviteten organisasjonene skaper 

for barn og unge.  

 

LNU har følgende forslag til merknad fra familie- og kulturkomiteen: 

- Komiteen anerkjenner at barne- og ungdomsorganisasjonene, som er 

preget av små budsjetter, få ansatte og få alternative inntektskilder, har begrenset 

mulighet til å effektivisere sitt arbeid fra år til år. Komiteen mener derfor 

grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner (Kap 846 post 70) bør skjermes for 

det planlagte kuttet på 0,5 pst. før andre endringer. Det vil innebære en økning i 

budsjettposten med 780 000 kroner 

 

Organisasjonenes tilgang til offentlige lokaler 

En annen utfordring for barne- og ungdomsfrivilligheten, som ikke er adressert i budsjettet, 

er tilgangen til offentlige lokaler for aktivitet på kvelder og i helger. Her vil LNU igjen spille 

inn forslag om en nasjonal portal for lokaler, hvor staten kan stå for infrastrukturen, mens 

kommunene selv kan velge å melde seg på og registrere egnede lokaler. Et slikt tiltak vil være 

ressursbesparende for både frivillighet og kommunene, og det vil kreve lite av staten.  

LNU ber om at: 

- Det bevilges 2 000 000 NOK til kapittel 315 post 21 som øremerkes til å utvikle en 

nasjonal portal for utlån av lokaler til frivilligheten 

 

 


