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Kulturminister Trine Skei Grande 
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0030 Oslo 

LNUs innspill til statsbudsjettet 2020 og fordeling av 
spilleoverskudd fra Norsk Tipping 2019 

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

97 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med til sammen over 450 000 medlemmer og 

over 10 000 lokallag.  

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

overskuddet fra Norsk Tipping i 2019.  

1. Styrking 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. LNU ser derfor med glede at Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen 

ønsker «en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert 

frivillig aktivitet». 

 

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

Derfor er det bekymringsverdig at støtten som organisasjonene mottar fra Frifond 

organisasjon har gått tilbake de siste årene. De siste to årene har beløpet som settes av til 

Frifond stått på stedet hvil, til tross for at Norsk Tipping har rapportert om rekordstore 

overskudd. Veksten i organisasjonene betyr at de justert for prisvekst mottok 25 kroner 

mindre per medlem i 2018 enn de gjorde i 2013, og de har ca. 500 kroner mindre å rutte med 

per lokallag enn de hadde for fem år siden. Det er behov for en vekst på 15 millioner kroner 

dersom Frifond organisasjon skal komme på samme nivå som i 2013.  

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. Dette er midler som tas fra de faste mottakerne av 

tippemiddeloverskuddet, blant annet Frifond organisasjon. 

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 som Frifond, den kulturelle skolesekken og gaveforsterkningsordningen. 

Konsekvensen er at midler som har vært øremerket til fritidsaktivitet for barn og unge ender 

opp med å finansiere enkeltpolitikeres prestisjeprosjekter.  
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LNU ber om at:  

 Regjeringen gjennomgår tiltakene som finansieres gjennom spilleoverskuddet til 

kulturformål, med sikte på å styrke de store og brede ordningene  

 Frifond-støtten til lokallag i barne- og ungdomsorganisasjonene økes med 15 millioner 

kroner 

2. Nasjonal portal for tilgang til lokaler 

Å finne egnede møte- og arrangementslokaler er en vedvarende utfordring for barne- og 

ungdomsorganisasjonene. Problemstillingen gjelder både lån av rom utenom skoletiden for å 

holde lokallagsmøte, leie av gymsal en helg for å arrangere leir og tillatelse til å holde stand i 

skoletiden. Vi er derfor glade for at denne problemstillingen er adressert i 

frivillighetsmeldingens kapittel 7. 

Konsekvensene av ikke å finne lokaler er ofte at organisasjonene må avlyse arrangement, 

eller at de må kreve deltakeravgift. Det kan hindre barn og unge fra lavinntektsfamilier å 

delta. I alle tilfeller er det barn og unge som rammes når skolene stenger dørene for 

frivilligheten.  

Et konkret tiltak som kan bidra til både digitalisering og forenkling for både organisasjoner 

og offentlig ansatte er opprettelsen av en digital nasjonal portal for utlån av offentlige bygg til 

frivilligheten. I stortingsmeldingen om frivilligheten legges det opp til at det skal være opp til 

kommunene selv å utvikle egne portaler. LNU tror det vil kunne medføre en rekke forskjellige 

tekniske løsninger som unge tillitsvalgte må manøvrere, og at det kan føre til at kommuner 

velger å ikke opprette slike portaler fordi de opplever det som for kostnadskrevende. Vi 

mener derfor at det er staten som må tilrettelegge for kommunene, og utvikle den digitale 

infrastrukturen som trengs. 

 

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  

3. Frivillighetsregisteret 

Et annet digitaliseringstiltak som frivilligheten har etterspurt i lengre tid er en 

videreutvikling av frivillighetsregisteret til å bli en søknads- og rapporteringsportal for 

statlige støtteordninger. Frivillige organisasjoner mottar ofte støtte fra flere forskjellige 

offentlige organer, noe som fører til at mange ressurser går med til å skrive søknader og 

rapportere til en rekke forskjellige instanser med ulike kriterier, frister og regelverk. Dette 

skaper merarbeid hvor ansatte og tillitsvalgte i organisasjoner må bruke tid og ressurser på å 

sette seg inn i flere forskjellige regelverk og sende den samme informasjonen til en rekke 

offentlige instanser.  

Frivillighetsregisteret har potensialet til å fungere som en felles søknads- og 

rapporteringssentral for statlige støtteordninger, men arbeidet med å utvikle registeret har 

gått for sakte. LNU ber derfor om at det øremerkes midler fra Kulturdepartementet for å 

videreutvikle frivillighetsregisteret.  

 
LNU ber om at: 



NOTAT 

Oslo, 29. januar 2019 

Arkivnummer: 421.2/DVF 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | www.lnu.no Side 3 av 3 

 Det øremerkes midler i kapittel 315 til en videreutvikling av frivillighetsregisteret 

 
Med vennlig hilsen 

 

 

Rode Margrete Hegstad 

Styreleder 

Andreas Tangen Borud 

Generalsekretær 


