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Frivillighet Norge er frivillig sektors samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som 
sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for 
å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. 

 

 

 
 

 
Økt deltakelse 

Pandemien har påvirket barn og unge mye de siste årene spesielt sosialt.1 Færre har deltatt i 
aktiviteter i løpet av pandemien og organisasjonene melder om en bekymring for at flere av de 
som har falt fra ikke vil komme tilbake. Dette gjelder i aller størst grad barn og unge som hadde 
svak tilknytning til organisasjonene før pandemien. Det er bra og viktig at regjeringen har 
prioritert å skjerme aktiviteten for barn og unge i smittevernstiltakene.  

Frivillighet Norge har signert Fritidserklæringen2 og jobber mye med økt deltakelse for barn og 
unge.  

Ungfritid.no 
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle for fritidsaktiviteter som barn og unge kan delta på. Den 
utvikles og drives av frivilligheten selv gjennom Frivillighet Norge og er en gratis løsning for 
både organisasjonene som skal registrere sine tilbud og barn og unge som skal finne dem, i 
hele landet. Nettsiden bygger på erfaringene og kompetansen Frivillighet Norge har fra 
Frivillig.no. I tillegg til å gjøre det enklere for barn, ungdom og foreldre å finne aktiviteter der de 
bor, er det også samlet tilgjengelige støtteordninger på nettsiden. Ungfritid.no er også et gratis 

 
1 https://www.ungdata.no/norsk-ungdom-har-taklet-pandemien-bra/  
2 https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Samarbeid_pa_tvers_av_sektorer/Fritidserklaringen/  
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virkemiddel for kommuner som ønsker å samle og synliggjøre frivillige organisasjoner og deres 
tilbud i sin kommune. 

I tillegg til nettsiden Ungfritid.no jobber Frivillighet Norge med veiledere, kurs og 
kompetanseheving for alle som jobber for økt deltakelse blant barn og unge. Dette gjelder 
organisasjoner, skoler3, kommuner4 og andre aktører. Vi fokuserer spesielt på å bygge ned 
barrierer for deltakelse for å sikre at flest mulig kan være med.5  

I 2020 og 2021 har vi lykkes med å etablere og utvikle nettsider, innhold og materiell ved støtte 
fra Sparebankstiftelsen DNB. Under og etter pandemien har DAM, Helsedirektoratet samt 
Ung.no bidratt til økt kjennskap til Ungfritid.no som nasjonalt verktøy. Ungfritid.no er ennå i 
startfasen, og vi opplever et stort behov for en slik felles nasjonal nettportal for de som ønsker å 
fortelle om tilgjengelige aktiviteter og de som ønsker å finne noe å delta på. Ikke minst trengs et 
nasjonalt kompetansemiljø som kan bistå i arbeidet med å bygge ned barrierer.  

Vi har søkt om tilskudd til inkludering av barn og unge fra Bufdir. I desember 2020 fikk vi 
innvilget tilskudd etter en lang klageprosess. I 2021 har vi på ny fått avslag. Dersom dette 
tiltaket blir avhengig av å søke om prosjektmidler med lang saksbehandling og usikkert utfall, vil 
det være svært utfordrende å møte behovet og ivareta potensialet i prosjektet. Dette er ikke et 
midlertidig tiltak, men et langsiktig verktøy for økt deltakelse hos barn og unge med nasjonale 
og kostnadseffektive informasjonstiltak.  

Frivillighet Norge ber om at:  

§ Det settes av 5 millioner kr. til Ungfritid.no i kap. 846, post 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.om.ungfritid.no/for-skolen  
4 https://www.om.ungfritid.no/for-kommunen  
5 https://www.om.ungfritid.no/dugnad-for-okt-deltakelse  


