
 
 

 
Adresse • Address: Ungdom og Fritid 

Postboks 9024, Grønland, 0133 Oslo 

Internett • Internett: www.ungdomogfritid.no 

Org.nr. • Vat no:  970 554 823 

Telefon • Telephone:  +47 22 05 77 00 

Mobil • Mobile: +47 48 31 52 00 

E-post • E-mail:  post@ungdomogfritid.no 

 

Budsjetthøring, Familie- og kulturkomiteen 
Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en interesse- og 
medlemsorganisasjon for over 630 fritidsklubber og ungdomshus i Norge.  
 
Kap 846, Post 60 – Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn: Ungdom og Fritid synes det er 
veldig bra at regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen. Ungdom og Fritid ønsker at 
ordningen skal virke nasjonalt, slik at for eksempel de vel 90 kommunene som i dag står uten en 
åpen møteplass for ungdom oppmuntres til å opprette dette. En slik endring av 
tilskuddsordningen krever også en ytterligere styrking av tilskuddsordningen. Dette kan for 
eksempel ses i sammenheng med frivillighetssentralenes rammetilskudd på totalt 200,2 
millioner kroner.  
 
Kap 846, Post 61 – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge: Ungdom og Fritid 
mener at navneendringen av tilskuddsordningen er svært positiv. Økningen på posten er 
primært til videreutviklingen av fritidskortordningen. Ungdom og Fritid mener at det er viktig at 
fritidskortet også dekker fritidsaktiviteter utenfor den organiserte idretten, slik som 
fritidsklubbene, som stimulerer til varig aktivitet. Ungdom og Fritid foreslår derfor at 15% av 
tildelingsmidlene øremerkes åpne møteplasser for ungdom og annen egenorganisert aktivitet. 
 
Kap 846, Post 70 – Barne- og ungdomsorganisasjoner: Ungdom og Fritid mottar i dag nasjonal 
driftsstøtte fra denne posten, som en av tre paraplyorganisasjoner for barn og unge. I 2018 la vi 
inn et insentiv om økt driftsstøtte tilsvarende 1 million kroner, da vi ser at det er svært ujevn 
tildeling mellom de tre paraplyorganisasjonene. Posten er i regjeringens forslag kun justert i 
henhold til prisvekst, og det foreligger ingen tydelig satsning på hverken 
paraplyorganisasjonene eller barne- og ungdomsorganisasjonene. Vi er kritisk til at regjeringen 
ikke gjør noe med ubalansen som er i ferd med å skapes på dette feltet.  
 
Kap 846, Post 79 – Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid m.m. I mai 2017 skrev Norge 
under på Europarådets første anbefaling på ungdomsarbeid. Anbefalingen sier at 
medlemslandene bør sikre bærekraftig finansiering, strategisk utvikling, lovverk og 
kompetanseheving for ungdomsarbeidet. I samtaler med BFD fremkommer det at det ikke 
foreligger en plan for oppfølgingen av anbefalingen. Ungdom og Fritid håper at familie- og 
kulturkomiteen kan komme med en merknad til denne posten som sørger for at departementet 
faktisk følger opp anbefalingen og at Norge har styrket sin innsats på feltet når de skal evalueres 
i 2022.  
 
Generelt 
Vi er skuffet over at departementet ikke har lyttet til innspillene fra oss som jobber med barn og 
unge når de har lagt de foreløpige rammene for regjeringens ungdomspanel. Departementet har 
i budsjettdokumentet skrevet at det er opp til de ulike departementene å ta stilling til hvilke 
saker de vil bruke ungdomspanelet til. Ungdom og Fritid mener at ungdom selv må få bestemme 
hvilke saker som er «ungdomsaktuelle» saker og at man ikke begrenser deres rett til å bli hørt. 
Det er heller ikke avsatt midler til oppfølgingen av ungdomspanelet, herunder 
sekretariatsfunksjon.         
 

Ungdom og Fritid opplever det også som svært uheldig at regjeringen har valg å gå vekk fra en egen 
ungdomsmelding. Dette kunne blitt en melding hvor regjeringen for første gang samlet sin satsning 
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på ungdom, og hvor man kunne sett på helheten i politikken. Dette burde ha blitt gjort i tråd med 
Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid. I stedet for å se på denne helheten velger man å 
igangsette ulike tiltak som kunne vært konklusjonene i en slik melding, som for eksempel et eget 
ungdomspanel og et fritidskort, uten at barne- og ungdomsorganisasjonene er tilstrekkelig hørt.  
 
Med vennlig hilsen,  
Ungdom og Fritid 
 


