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Innspill fra Ungdom & Fritid – Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus 

Ungdom & Fritid - Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus representerer rundt 600 

fritidsklubber og ungdomshus over hele landet, dette tilsvarer 90 % av landets kommunalt 

drevne fritidsklubber. Vi organiserer om lag 2500 ungdomsarbeidere og over 60 000 brukere 

av fritidsklubber og ungdomshus. Vi er en demokratisk ungdomsorganisasjon, vårt styre 

består av halvparten ungdom og halvparten ungdomsarbeidere. Ungdom & Fritid forvalter 

støtteordningen Frifond organisasjon, og delte i 2012 ut i underkant av 8 millioner kroner til 

ungdomsinitierte prosjekter, mange av dem kulturprosjekter i fritidsklubber. Ungdom & 

Fritids sekretariat har per i dag 6 årsverk, hvorav om lag 1,5 årsverk brukes til forvaltning av 

Frifond Organisasjon.  

 

Kort om fritidsklubbsektoren 

 

Fritidsklubber kalles ofte åpne møteplasser, og benyttes av ungdom fra alle sosioøkonomiske 

grupper. Fritidsklubber brukes av det brede lag av ungdom, og er også en arena for 

minoritetsungdom. Til forskjell fra mer organiserte fritidstilbud, benyttes fritidsklubbene 

også i stor grad av utsatt ungdom. Klubbene bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, og mange 

klubber jobber aktivt med å motvirke marginalisering av barn og unge som er berørt av 

fattigdomsproblemer. Fritidsklubbene er ulike i organisering og innhold. Noen består av et 

klubblokale med biljardbord, noen har et musikkverksted, diskotek og andre aktivitetsrom, 

noen er skateparker, noen er kulturhus og kaféer. De ulike klubbene appellerer til sammen til 

bredden av norske ungdommer.  

 

Siden 2002 har det vært en nedgang i antall årsverk i sektoren på i underkant av 40 %, og 

nær 1 av 3 fritidsklubber har vært truet av nedleggelse i løpet av de tre siste årene. Økte 

overføringer til kommunene har ikke medført en satsing på fritidsklubber. Svak 

kommuneøkonomi har alltid vært en trussel mot fritidsklubbenes eksistens, ettersom de ikke 

er lovpålagt, er de dermed truet når kommunene må kutte i budsjettene. 70 % av 

fritidsklubbene har under 100 000 kr til aktiviteter og utstyr. For fritidsklubbene er derfor 
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Frifond den mest effektive måten å sikre at ungdom får finansiert prosjekter, konserter og 

andre kulturarrangementer, og kan kjøpe inn ulikt aktivitetsfremmende utstyr.  

 

Ungdom & Fritid mener: 

Utredningen forslår å gjøre den midlertidige ordningen med fordeling av tippemidler 

permanent. For Ungdom & Fritids del, anser vi at også vår type organisasjon og andre 

landsdekkende barne – og ungdomsorganisasjoner bør omfattes av ordningen.  

Slik ordningen fungerer i dag, mottar ikke barne- og ungdomsorganisasjonene tippemidler 

til drift.  

Ungdom & Fritid forvalter per i dag midler fra Frifond Organisasjon og har gjennom dette 5 

% dekning for driftsutgifter knyttet til forvaltningen. Dette er ikke tilstrekkelig for å dekke 

de reelle administrasjonsutgiftene. Vi ønsker følgelig ikke modell 1, status quo. Det er 

nødvendig å inkludere barne- og ungdomsorganisasjonene i fordelingen av tippemidler. 

Sterkere økonomi i vår organisasjon vil bidra til bedre oppfølging av fritidsklubbene. 

 

Flere av modellene som skisseres i utredningen forutsetter at man måler den frivillige 

aktiviteten som genereres. Med den relativt lave kostnadsinndekningen for administreringen 

av Frifond, vil alle krav til rapportering, registrering og øvrig administrasjon, bidra til a 

merkostnad for vår organisasjon. Slik vi ser det, vil modell 3 eller 4 være mest 

hensiktsmessig for vår organisasjon. Dersom vi blir inkludert i ordningen, vil disse 

modellene bidra til å styrke vårt arbeid, men likevel kun med en marginal økning i 

administrative oppgaver tilknyttet ordningen. Slik vil midlene bidra til å berike feltet på en 

effektiv måte.  
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