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Høring - NOU 2013:4 - Kulturutredningen - 2014 

 

Det vises til brev datert 11. mars 2013 om ovennevnte sak.  Departementet vil 

kommentere mangler ved utredningsarbeidet knyttet til to forslag som i særlig grad 

berører Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) ansvarsområder. 

Utvalget foreslår at det bør vurderes å flytte ansvaret for de frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjonene og fritidsklubbene fra BLD til Kulturdepartementet (KUD).  

 

1. Utvalget anbefaler: 

 det bør vurderes om ansvaret for fritidsklubbene skal flyttes fra Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet til Kulturdepartementet (jf. kapittel 12 og 15) 

 

BLD er enig i utvalgets beskrivelse av status for fritidsklubbene i Norge. Både BLDs 

ekspertgrupperapport Ungdoms fritidsmiljø fra 2009 og rapporten Mangfold og 

engasjement i motvind. En studie av åpne fritidstiltak for ungdom fra 

Nordlandsforskning, som ble gjort på oppdrag fra BLD, viser at det er utfordringer 

knyttet til å styrke fritidsklubbenes og ungdomshusenes posisjon i kommunene. 

Fritidsklubber og ungdomshus er ingen lovpålagt tjeneste og er kommunenes 

ansvarsområde.  Vi kan ikke se at utvalget i særlig grad redegjør for hvilke statlige 

virkemidler som vil kunne styrke fritidssektoren gjennom en forflytting av fagansvar. 

Det må i sterkere grad vurderes hvilke statlige styringsmidler som kan være med å 

styrke fritidssektoren. Hvordan kan man fra statlig side best stimulere kommunene til å 

styrke arbeidet med fritidsklubber og ungdomshus? Utredningen selv trekker frem en 

konkretisering og styrking av Kulturloven for å styrke kulturarbeidet i kommunene. 

Hvordan dette vil ha innvirkning på fritidsklubbene vurderes ikke spesifikt i 

utredningen. 



Side 2 

 

 

2. Utvalget anbefaler: 

 det bør vurderes om ansvaret for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene 

skal flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til 

Kulturdepartementet (jf. kapittel 11) 

 

BLD opplever at utredningens gjennomgang og forslag knyttet til en flytting av de 

frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene til KUD, i all hovedsak knytter seg til 

økonomiske rammevilkår. Utredningen vurderer eller ser imidlertid ikke i særlig grad 

organisasjonenes faktiske økonomiske situasjon og hvilke økonomiske muligheter som 

ligger i dagens ordninger.  

 

En viktig vurdering knyttet til en eventuell flytting av de frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjonene må være å se hvordan man best kan ivareta barn og ungdoms 

innflytelse, medvirkning og engasjement. Vi opplever at utvalget ikke i særlig grad 

redegjør for disse aspektene knyttet til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. 

BLD vil komme tilbake til disse og andre spørsmål i utredningen når KUD har utredet 

og vurdert saken nærmere, og det foreligger et utredningsgrunnlag som muliggjør en 

forsvarlig avveining av ulike hensyn.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Blom-Dahl(e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Anders Uldal 

 førstekonsulent 
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