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Merknad til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 
 
Ungdom og Fritid -landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en interesse- og 
medlemsorganisasjon for fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser for barn og unge.  
 
Ungdom og Fritid er svært glade for at regjeringen ser behovet for ytterligere støtte til kultursektoren 
i en krevende tid. Vi mener i tillegg at regjeringen bør innlemme fritidsklubber og ungdomskulturhus i 
forskriften på lik linje med kulturhus og kino.  
 
Dagens ordninger fører til at den frie barne- og ungdomskulturen faller mellom alle stoler. De er i 
utgangspunktet avhengig av frie midler i kommunene, som nå brukes til å dekke kommunes øvrige 
merutgifter i forbindelse med COVID-19. Vi står dermed potensielt ovenfor en massiv reduksjon i 
tilgangen til den frie barne- og ungdomskulturen i regi av fritidsklubbene og ungdomskulturhusene.  
 
I tråd med våre undersøkelser er det 55,5% av våre medlemmer som driver konsert og 
forestillingsvirksomhet med og for barn og unge. 20% regner seg som et kulturhus for ungdom, 25% 
som et spillsted og 25% som et musikkverksted. Det er med andre ord en betydelig kulturarena for 
barn og unge.  
 
I forbindelse med COVID-19 melder 11% av fritidsklubbene at pandemien har ført til økonomiske 
endringer i form av kutt og nedleggelser. Klubbene melder også om behov for å ha flere på jobb for å 
opprettholde smittevernstiltak. Uten økte midler til personell blir det reduksjon i åpningstid og 
tilbudet reduseres til et minimum. Få kommuner har råd til dette over egne budsjetter i situasjonen 
vi er i, og dermed reduseres kulturtilbudet til ungdom.  
 
Ungdom og Fritid ber derfor om at forskriftens §3 Hvem som kan få tilskudd endres til:  
 
Tilskudd kan gis til arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak 
formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 
prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kulturhus, kinoer, fritidsklubber og 
ungdomskulturhus regnes som arrangør selv om de er organisert som en del av en kommune. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Ungdom og Fritid  
V/Generalsekretær 
André Ruud  


