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Hyperions og KANDUs innspill til
arbeidet med ny frivillighetsmelding
Takk for muligheten til å komme med våre betraktninger til arbeidet med den nye
Frivillighetsmeldingen.
I vårt innspill ønsker vi å fokusere på tre områder som vi mener er av stor viktighet for
arbeidet til departementet:
- Støtteordningenes utforming
- Tilgang på lokaler for barne- og ungdomsfrivilligheten
- Fortsatt fokus på de tradisjonelle, medlemsbaserte demokratiske organisasjonene
Driftstøtte, ikke prosjektstøtte
Vi mener at driftstøtte er den klart beste måten å finansiere aktiviteten til frivillige
organisasjoner, slik som f.eks. nasjonal grunnstøtte fra Fordelingsutvalget (BLD), Frifond
(LNU) og momskompensasjonsordningen. Disse ordningene er gode, ikke-diskriminerende,
og krever ikke mer enn de smaker hva gjelder dokumentasjonskrav og arbeid med
søknader.
Prosjektstøtteordninger er ofte motsatte. Engasjementet rundt frivillig arbeid, spesielt i små
organisasjoner, lider under byråkratiske og kompliserte prosjektstøtteordninger som også
ofte er vanskelige å navigere for unge tillitsvalgte. Diverse særkrav gjør ofte at prosjektene
ikke blir så gode som de kunne ha blitt dersom organisasjonene stod friere til å sette mål og
innhold selv.
Driftstøtte gir mer for pengene, skaper rom for ny frivillighet etterhvert som nye kulturuttrykk
oppstår i ungdomskulturen, gir større fleksibilitet, mer engasjement og sikrer at
organisasjonene faktisk utfører det oppdraget de er til for. De gjør ungdom i stand til å
fokusere på å skape aktivitet.
Tilgang på lokaler
En av de største barrierene for frivillig aktivitet i dag er manglende tilgang på lokaler.
Spesielt nye og ukjente kulturformer blir ofte møtt med skepsis, mens for eksempel idretten
ikke støter på de samme problemene.
Tilgangen på møteplasser er helt essensiell for barne- og ungdomsfrivilligheten. Det sikrer at
flere kan delta på de aktivitetene som tilbys og bli inkludert i frivilligheten. Det er den klart
beste måten å øke rekrutteringen av barn og unge, skape mer aktivitet, og å legge til rette
for nye former for frivillighet og ungdomskultur.

Selv om flere kommuner har vedtatt at frivilligheten skal ha mulighet til å bruke offentlige
lokaler, er praksisen lokalt svært varierende. På mange skoler, samfunnshus, flerbrukshaller
og andre offentlige bygg diskrimineres enkelte aktiviteter. Disse offentlige arealene må i
større grad gjøres tilgjengelig for all ungdomskultur. Et viktig tiltak for å klare det er å skape
tydelige regler og rutiner rundt utleie og lån av lokaler til frivillig aktivitet, slik at det ikke er
opp til den enkelte rektor eller hallansvarlig å vurdere hvem som skal ha tilgang på fysiske
møteplasser.
Medlemsbaserte demokratiske organisasjoner
Medlemsbaserte demokratiske organisasjoner er hjertet i den norske frivilligheten, og
fungerer de som gode skoler i demokrati og samfunnsforståelse og gir unge mennesker et
felleskap av verdier og engasjement. Et medlemsbasert demokrati skaper en
eierskapsfølelse og sikrer at medlemmenes interesser ivaretas på en god måte.
De siste årene har flere snakket om at frivilligheten er i endring. Moderne
kommunikasjonsformer som sosiale medier og endringer i samfunnet påvirker også frivillig
aktivitet. Men der noen mener at frivillighet går mot enkeltoppdrag og engasjement utenfor
de demokratiske organisasjonene, opplever vi det motsatte. Vi vil avkrefte myten om at
sosiale medier og digitale plattformer dreper de medlemsbaserte organisasjonene. Vi
opplever at digitale møteplasser gjør det enklere å organisere seg, og treffe likesinnede,
spesielt for interessefeltene som er smale.
Medlemsbaserte organisasjoner i Norge har vokst siden starten av 2000-tallet, mye takket
være støtteordninger som Frifond. Hyperion organiserer i dag rundt 20.000 medlemmer
fordelt på rundt 200 lokale foreninger, og har opplevd vekst i antall medlemmer hvert år
siden starten i 2002. KANDUs største arrangement, The Gathering, vokser hvert eneste år.
Vi opplever at engasjementet til norsk ungdom i hovedsak fortsatt utøves innenfor stabile
demokratiske organisasjoner.
Det medlemsbaserte demokratiet er en viktig del av det norske samfunnet og må fortsatt
prioriteres. Offentlig støtte til norske organisasjoner bør ha som hovedregel at
organisasjonene har et medlemsbasert demokrati.
Vi ser frem til å følge det videre arbeidet med frivillighetsmeldingen.
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Om Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser:
Hyperion er en norsk paraplyorganisasjon for foreninger over hele landet som driver med det
vi kaller fantastiske fritidsinteresser. Interesseområdene omfatter bl.a. data, rollespill, laiv,
brettspill, fabelprosa, miniatyrspill, cosplay og tilsvarende. Fantastiske fritidsinteressene er
blant vår tids mest utbredte ungdomsaktiviteter, og vi mener at det er viktig at det finnes
gode arenaer for ungdom som til daglig engasjerer seg i fantasirike interesser.
Om KANDU (Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom):
KANDU er Norges største organisasjon for datainteressert ungdom. Vi arrangerer hver
påske arrangementet The Gathering i Vikingskipet på Hamar, et av verdens største datatreff,
og samler rundt 6000 mennesker hvert år. KANDU jobber for at de digitale interessene, vår
tids største hobbyer, skal få bedre rammevilkår.

