
 
 

Høring i Familie og kulturkomiteen 30. 10. 2017 
Statsbudsjettet 2018 
Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 14 S (2017-2018) 
 
Om oss:  
Ungdom og Fritid har 620 fritidsklubber og ungdomshus over hele landet som medlemmer. Vi 
representerer 2500- 3000 ungdomsarbeidere og 40000- 60000 ungdommer som er brukere av 
fritidsklubbene i alderen 10 til 18 år. Vår medlemsmasse tilsvarer 85 % av landets kommunale 
fritidsklubber. Ungdom og Fritid forvalter støtteordningen Frifond organisasjon, og delte i 2016 
ut i nærmere 9 millioner kroner til ungdomsinitierte prosjekter, mange av dem kulturprosjekter 
i fritidsklubber.  

 
Vi vil med dette notatet komme med innspill til statsbudsjettet som er viktige for våre 
medlemmer. Våre innspill berører prop 1, Kultudepartementet og prop 1 Barne- og 
likestillingsdepartementet.  
 
Prop 1.S Kulturdepartementet:  
 
Utgiftskapitler 300-342 
Vi ser en tendens i statsbudsjettet til at profesjonalisering og talentutvikling er de førende 
kulturpolitiske prioriteringene. Vi mener at det er på tide med et bredt og lokalt kulturløft. Vi 
savner at det legges til rette for vekst i barne- og ungdomskulturen i forslaget til budsjett.. 
Kulturutredningen 2014 definerte den kulturelle grunnmuren som kulturskolene, 
folkebibliotekene og kulturskolene. Det er denne grunnmuren som skaper kulturaktører for 
fremtiden og som bidrar til et inkluderende og mangfoldig kulturliv hvor alle kan delta.  

 
Folkebibliotekene og fritidsklubbene finansieres over kommunebudsjettene, og omfattes slik 
sett ikke av statsbudsjettet, men det er allikevel en tendens til at den unge kulturen prioriteres 
vekk og ikke støttes opp med bl.a. øremerking.  

 
Kap 315 Frivillighetsformål 
Post 70 Merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner 
I likhet med de andre frivillige organisasjoner ser vi at momskompensasjonsordningen stadig 
avkortes til tross for at samtlige partier på Stortinget stilte seg bak en opptrapping senest 20. 
Juni dette år. Dette er bekymringsfullt da ordningen er en kompensasjon for faktiske utgifter 
som skal refunderes. På vårt felt betyr det at avkastningen ikke blir like høy, det vil si: Mindre 
aktivitet. Vår arena er den nest største for ungdom etter idretten, og vi har en bred og 
sammensatt samfunnsoppgave som i stor grad omhandler forebygging blant unge.  

 
Post 72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge.  
Kulturdepartementet foreslår å avvikle tilskuddene til Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU) kultur. Dette fraråder vi departementet på det sterkeste. LNU 
Kultur bidrar til å styrke det lokale kulturarbeidet for barn og unge, og rekrutterer bredt inn i 
kulturlivet. Tendensen er at barn og unge ned- og bortprioriteres i regjeringens forslag til 
budsjett. Ungdom har rett på rusfrie kulturarenaer. Det er viktig at det finnes gode alternativ 



 
 

innen fritidstilbud til ungdom. Ungdom må selv få delta i det rusforebyggende arbeidet i 
lokalmiljøet og slik være med å fremme en rusfri ungdomskultur. 

 
Kulturdepartementet har som mål for 2018 at frivillig sektor skal bidra til bred aktivitet og 
deltakelse. Dette oppnås ved å ivareta og styrke støtteordninger som LNU Kultur.  

 
  



 
 

Post 76 Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom  
Regjeringen bevilger 10 millioner også i 2018 for tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og 
ungdom fra inntektsfattige familier kan delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med 
jevnaldrende. Dette anser vi som svært positivt, og minner om at det i denne sammenhengen er 
viktig å bidra til å styrke de allerede etablerte arenaene som allerede tilbyr aktivitet til barn og 
unge uten krav til økonomi, egenskaper eller spesifikke ferdigheter. Dette er arenaer som 
fritidsklubber.  
 
Prop. 1 S Barne- og likestillingsdepartementet  
 
Utgiftskapitler 800-873, 2530 
Vi ser en tendens til at Barne- og Likestillingsdepartementet det neste året skal legge inn en 
betydelig innsats på temaene vold og overgrep, og barnefattigdom. Dette opplever vi som 
relevante og viktige tema. Vi merker oss at det i den sammenhengen legges vekt på 
forebygging og tidlig innsats. Dette krever tilførsel av kompetanse på de feltene som jobber 
med barn og unge. I den sammenheng savner vi en tydelig prioritering av kompetanseheving 
hos de yrkesgruppene som møter barn og unge før tiltakene er iverksatt; lærere, 
kulturarbeidere, barnehageansatte og ungdomsarbeidere. Det er viktig at alle disse 
yrkesgruppene ivaretas i et nasjonalt kompetanseløft.  

 
Kap 846 Familie og oppvekst 
Post 61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 
BLD foreslår å øke posten med 26.millioner kroner. Dette anser vi som svært positivt. Det er 
viktig å styrke arbeidet mot barnefattigdom, og få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter 
uavhengig av sosioøkonomiske forhold.  

 
Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 
Man har lagt til en liten økning i midlene knyttet til denne posten. Dette er positivt, men ikke 
nok. Det virkelige arbeidet i organisasjonene skjer når man har nok driftsmidler til å skape rom 
for aktivitet og fremdrift. Det er en dårlig løsning at barne- og ungdomsorganisasjonene skal 
driftes på midlertidige prosjektmidler. Det er derfor en generell holdning at posten burde 
styrkes ytterligere.  

 
 


