
Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag? 

BUA er en nasjonal forening som skal gjøre det enklere for barn og unge å låne utstyr til sport og 

fritidsaktiviteter, for å bli mer fysisk aktive og få bedre helse. Det gjør vi gjennom å styrke og 

synliggjøre nye og gamle utstyrssentraler. Per i dag har vi 37 BUAordninger fordelt på 29 kommuner.  

Mange barn og unge blir forhindret i å drive idrett og friluftslivsaktiviteter fordi slik aktivitet krever at 

man har mye kostbart utstyr. I dag skal alle barn ha langrennsski, slalåmski, snowboard, sykler, telt, 

soveposer, fiskeutstyr, rulleskøyter osv. Dette koster mye penger. Ikke alle familier har råd til, eller 

kultur for å bruke så mye penger på utstyr, og da får naturlig nok ikke barna deltatt.  

Dette er en godt kjent problemstilling. Derfor har bl.a. Bufdir bevilget mye penger til å etablere 

utstyrssentraler over hele Norge, og det er kjøpt inn sportsutstyr for millioner av kroner.  

Dessverre er dette et tilbud som er lite kjent og lite brukt. Antageligvis Norges best bevarte 

hemmelighet. Mye av årsaken er at det er lagt lite eller ingen ressurser i drift. Utstyrssentralene har 

svært begrensede åpningstider, er lite tilgjengelig, utstyret er dårlig vedlikeholdt, de mangler 

administrasjonsverktøy og de som låner ut har mangelfull kompetanse. Utstyrssentralene er rettet 

mot de fattige og er et temmelig stigmatiserende tilbud.  

Hvilke grep kan regjeringen gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert aktivitet? 

Et viktig grep regjeringen kan gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert aktivitet, er å sørge 

for at utstyrssentralene profesjonaliseres og blir gjort tilgjengelig for flere. Vi må sørge for at det blir 

populært blant barn og unge i alle lag av befolkningen å låne for å prøve mange forskjellige 

aktiviteter. Da blir det heller ikke flaut for de fattige å låne.  

For å bli populære må utstyrssentralene - eller BUAordningene, som vi kaller dem, ha et bredt 

spekter av utstyr. Åpningstidene må være gode, utstyret må være sikkert og godt vedlikehold og de 

som låner ut må ha kompetanse. Det er for eksempel direkte uforsvarlig å låne ut slalåmski uten å 

vite om bindingene er stilt riktig. Samtidig er det en fordel å samarbeide med lokale idrettslag og 

friluftslivsorganisasjoner om å tilby ett lavterskel aktivitetstilbud som er gratis. Dette har vi 

eksempler på at fungerer svært bra flere steder.    

Hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet? 

Regjeringen kan sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet ved å la 

utstyrssentralene få mulighet til å søke om tippemidler til drift av utstyrssentraler, slik at de kan sikre 

gode åpningstider, vedlikehold av utstyr, kompetanse hos medarbeidere og frivillige, godt 

administrasjonsverktøy og synlighet på internett. Vi vet av erfaring at populære og velfungerende 

utstyrssentraler fører til økt aktivitet. BUA har flere gode eksempler på at det er tilfelle, og vi stiller 

oss gjerne til disposisjon, dersom Kulturdepartementet ønsker mer informasjon om våre erfaringer.  
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