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LNUs innspill til statsbudsjettet 2021 og fordelingen 

av spilleoverskudd fra Norsk Tipping 2020 

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

samarbeidsorgan for 98 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 

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

 

LNU vil med dette sende våre innspill til arbeidet med neste års statsbudsjett og til fordeling 

av overskuddet fra Norsk Tipping i 2020.  

1. Frifond organisasjon må styrkes 

Den unge frivilligheten gir barn og unge muligheten til å engasjere seg, oppleve 

mestringsfølelse og knytte vennskap. Her lærer og utvikler barn kunnskap de vil ha bruk for 

resten av livet. I en tid med økende polarisering er det positivt at barn og unge engasjerer seg 

og jobber sammen for å nå mål. Dette styrker demokratiet vårt og øker tilliten mellom folk.  

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

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

deltakelse, og sikrer rammebetingelsene for barne- og ungdomsorganisasjonene lokalt.  

De siste ti årene har barne- og ungdomsfrivilligheten vokst med over 100 000 medlemskap. 

Det er en gledelig utvikling, og det er en vekst LNU jobber for å holde ved like. Samtidig vet vi 

at det er i lokallagene denne veksten skjer. Det er i møte med den lokale speiderklubben, 

bydelens skolekorps eller bygdas dataspillforening at unge frivillige rekrutteres til å delta.  

De siste fire årene har beløpet som settes av til Frifond stått på stedet hvil, til tross for at 

Norsk Tipping har rapportert om rekordstore overskudd. Justert for prisvekst og 

medlemsvekst mottar organisasjonene nå 20 kroner mindre per medlem i 2018 enn de gjorde 

i 2013. Det er behov for en vekst på 18 millioner kroner dersom Frifond organisasjon skal 

komme på samme nivå som i 2013. Vi deler dermed familie- og kulturkomiteens bekymring 

for om bevilgningene til Frifond holder følge med medlemsveksten i organisasjonene, som 

komiteen uttrykker i merknad i sin innstilling til statsbudsjettet for 2020. 

De siste årene har vi sett en endring i mottakere som blir finansiert gjennom 

spilleoverskuddet til kulturformål. Flere mindre tiltak har gått ut fra ordningen, men disse 

har blitt erstattet av større ordninger som for eksempel prosjekt- og utviklingsmidler på 

arkivfeltet og gaveforsterkningsordningen. LNU mener det er behov for å gjennomgå listen 

av mottakere under kulturandelen til tippemidlene, og at de brede ordningene rettet mot 

barn og unge må prioriteres.  

 



NOTAT 

Oslo, 16. desember 2019 

Arkivnummer: 421.2/DAF 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | www.lnu.no Side 2 av 2 

LNU ber om at:  

 Regjeringen gjennomgår tiltakene som finansieres gjennom spilleoverskuddet til 

kulturformål, med sikte på å styrke de brede ordningene for barn og unge 

 Frifond-støtten til lokallag i barne- og ungdomsorganisasjonene økes med 18 millioner 

kroner 

 

2. Støtteordninger må følge pris og lønnsvekst 

Barne- og ungdomsorganisasjonene preges av unge frivillige, stort gjennomtrekk og få 

ressurser. Derfor er de spesielt avhengige av forutsigbare rammevilkår for å kunne skape 

aktivitet. Flere medlemmer betyr også økt administrasjon; oppfølging av medlemmer og 

lokallag er helt nødvendig dersom medlemsveksten skal kunne fortsette. 

Dersom støtten fra det offentlige ikke følger pris- og lønnsvekst vil organisasjonene i praksis 

gå i minus. Det finnes lite rom for effektivisering i en sektor som drives på frivillig innsats, og 

organisasjonene må som et minimum kunne vite at støtten fra det offentlige holder tritt med 

den økonomiske utviklingen i samfunnet.  

 

LNU ber om at: 

 Alle støtteordninger rettet mot den unge frivilligheten følger den forventede pris- og 

lønnsveksten i budsjettet.  

 

3. Full og rettighetsfestet momskompensasjon 

LNU er glad for at regjeringen forpliktet seg til en styrking av 

momskompensasjonsordningen i frivillighetsmeldingen. Vi vil samtidig påpeke at 

organisasjonenes behov for forutsigbarhet ikke blir møtt så lenge ordningen ikke er 

rettighetsfestet og gir full kompensasjon. Vi stiller oss sammen med en samlet frivillighet bak 

målet om en full og rettighetsfestet ordning. 

 

Vi stiller oss videre bak Frivillighet Norge sine krav om økning til 85 % dekning i 2021, og en 

videre opptrapping av ordningen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Rode Margrete Hegstad 

Styreleder 

Andreas Tangen Borud 

Generalsekretær 


