
Takk for muligheten til å få komme med  innspill om tiltak i 

smittesituasjonen vi er i nå.  

Først vil jeg understreke at vi i LNU er veldig glade for at Regjeringen 

har vært så tydelige på at barn og unge skal prioriteres først, etter liv og 

helse. 

Som Statsråden har påpekt er det de mest sårbare som rammes hardest i 

krisesituasjoner. Barn og unge har måttet bære en uforholdsmessig stor 

byrde av tiltakene under pandemien - til tross for at det ikke primært er 

barn og unge som blir berørt av den. 

I forlengelse av det er det viktig å løfte at barn selvsagt må prioriteres – 

men at det er viktig å huske på at også unge er i en veldig vanskelig 

situasjon. Mange er i en brytningstid der sosial omgang er viktig, og 

Statsråden bør se om man kan gi råd om begrenset sosial interaksjon for 

unge (ikke bare barn), så raskt som mulig. 

Vi er i en periode med veldig strenge tiltak som har nektet mange barn 

og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Det betyr at barn og unges 

mulighet til å delta i selvvalgte fellesskap utenfor kjernefamilien eller 

skolekohorten – hvor ikke alle opplever at de hører hjemme – for mange 

nå er ikke-eksitsterende. 

Vi i LNU har rådet våre medlemsorganisasjoner til å være med på 

dugnaden og ha digital aktivitet så langt det lar seg gjøre. Men det kan 

ikke underkommuniseres hvor vanskelig pandemien har vært for den 

unge frivilligheten. Så når vi etter hvert kan åpne samfunnet igjen, håper 

vi Regjeringa prioriterer følgende for at organisasjonene raskt kan 

komme seg til hektene igjen: 

• For det første: Rammevilkårene må være på plass: det må være lett 

å låne eller leie lokaler til en billig penge. Det må åpnes for at 

aktiviteter også kan skje på skolene.  

• For det andre: Midler som deles ut til organisasjonene bør først og 

fremst være frie midler, som ikke binder i noe spesifikt prosjekt, 

men som kan brukes til det organisasjonene selv mener det er 

behov for.  

• Og det tredje og siste jeg vil nevne er forutsigbarhet når det 

kommer til arrangementer og smittevernstiltak. Våre 

organisasjoner er sårbare for endringer, og det er helt avgjørende 

for mange å vite hva man skal forholde seg til. Da er det f.eks. 

viktig at man ikke er redd for økonomisk tap i sommerleirsesongen 



fordi støtteordnigner går ut 31. juni ved midnatt og ditt 

arrangement starter 08:00 1. juli – slik det er lagt opp til i 

stimuleringsordningen som var ute på høring i uke 3. 

 

Avslutningsvis ber vi Regjeringen være svært varsomme med å innføre 

ytterligere innstramminger for barn og unge. For eksempel et eventuelt 

portforbud må være tilpasset slik at organisert aktivitet for barn og unge 

ikke blir rammet.  

 

Takk! 

 


