Innspill til
statsbudsjett for
2022

Kontakt:
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
stian@frivillighetnorge.no

Tema:
• Bedre muligheter for alle barn og unges
deltakelse

tlf: 959 33 862

Janne Nyhus
Politisk rådgiver
janne@frivillighetnorge.no
tlf: 970 75 696

Bedre muligheter for alle barn og unges deltakelse

Fritidserklæringens1 mål om at alle barn og ungdom skal kunne delta i en organisert
fritidsaktivitet krever at vi gjør en ekstra innsats for de som av ulike årsaker ikke har de samme
mulighetene. Det betyr også at organisasjoner som tilbyr aktiviteter og fellesskap må gjøre en
innsats for at flere kan bli med. Dette ansvaret tar vi på alvor.
Ungfritid.no2 er et nasjonalt og gratis verktøy for å gi alle, ikke minst de som trenger det
mest, bedre muligheter for deltakelse. Ungfritid.no samler informasjon om tilgjengelige varige
fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 26 år over hele landet. Dette er frivillighetens eget
verktøy for rekruttering av barn og unge til fritidsaktiviteter, som er gratis å benytte.
Etter pandemien og inn i Frivillighetens år 2022 er det mange med behov og ønske om å delta.
Men det er mange som ikke har kjennskap til det mangfoldet av frivillige organisasjoner,
støttetiltak og fritidstilbud som faktisk finnes lokalt.
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https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringe
n.pdf
2
https://ungfritid.no

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.
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Ungfritid.no inneholder kompetansetiltak, digitale kurs og informasjon om barrierer for
deltakelse for frivillige organisasjoner. Det er også opprettet en nasjonal nettside3 som samler
støtteordninger som bidrar til at barn og unge kan bli værende i aktivitet over tid.
Erfaringer om inkludering av utsatte grupper deles og videre arbeid for økt
deltakelse utvikles, gjennom funn fra undersøkelser og samarbeid i prosjektet. Vi opparbeider
en nasjonal informasjonsbank rettet både mot frivillige organisasjoner, barnefamilier og ungdom
og driver informasjonskampanjer nasjonalt.4
Ungfritid.no er plassert inn som et viktig virkemiddel i et nytt undervisningsopplegg fra
Gyldendal og Salaby for 5.-7. trinn som nå utvikles med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
Ungfritid.no bidrar til at organisasjoner, kommuner og alle som jobber med utsatte barn og unge
lykkes i sitt arbeid for å gi flere en meningsfull fritid. Vi synliggjør mulighetene for utsatte
grupper og bidrar med informasjon til kommuner. Slik kan vi styrke lokale tiltak over hele landet.
Dette er et arbeid som krever forutsigbare rammer og kontinuerlig innsats.
Behov for forutsigbarhet
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 våre nasjonale verktøy.
Vi har også 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 og klaget, men ikke
fått svar på klagen enda. Så vidt vi vet ligger klagen nå i BFD.
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. Med driftstilskudd over statsbudsjettet vil
vi kunne drive kontinuerlig uten å måtte bruke store ressurser på å skaffe nye midler.
Frivillighet Norge ber om at:
Det settes av 5 millioner på kap. 846, post 61 til Ungfritid.no i statsbudsjettet for 2022.
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https://stotte.ungfritid.no/
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https://www.om.ungfritid.no/
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