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Høringsuttalelse Stimuleringsordning for idrett og frivillighet 
Vi viser til høringsnotat og aktuell forskrift  og takker for anledningen til å komme 
med innspill til ny stimuleringsordning for idrett og frivillighet.  
 
KFUK-KFUM Norge mener:  
 

● Vi setter stor pris på at regjeringen vil støtte hele bredden av frivilligheten. 
Det er bra at ordningen omfatter både støtte til merkostnader pga. 
smittevern, mulighet for støtte til ny aktivitet og digitalisering, samt dekning 
av tapte inntekter. 

 
Vi foreslår:  
 

● at det bør legges til rette for en særlig innsats for sårbare barn og unge. 
Bortfallet av fellesskap arenaer og fritidstilbud til barn og unge i risikosonen 
for utenforskap bekymrer oss, og vi er redd dette vil føre til et varig frafall for 
mange. Vi foreslår et nytt punkt under under 4.2 i høringsnotatet: 

 
d) kostnader til utvikling av nye aktiviteter som digitale tilbud, 
kompetansehevende tiltak eller kostnader til nye aktiviteter som tar sikte på 
inkludering av særlig utsatte barn og unge som står i fare for å falle fra 
organiserte fritids- og kulturaktiviteter. Med aktivitet forstås tilbud i regi av 
frivillige organisasjoner innenfor organisasjonens hovedformål, og som er 
tilgjengelig for målgruppen. Det inkluderer støtte til tilpasning av eksisterende 
aktivitet, digitalisering av aktuelle tilbud, smitteverntiltak og 
kompetanseheving hos frivillige innenfor digitalisering og smittevern. Det gis 
ikke støtte til organisatoriske tiltak som organisasjonen ville ha gjennomført 
uavhengig av covid-19. Det gis heller ikke støtte til ordinære driftsoppgaver. 
Søker må påregnes å kunne fremvise budsjett og beskrivelse for utvikling av 
aktiviteten. Lotteri- og stiftelsestilsynet kan be om ytterligere dokumentasjon 
ved behandling av søknaden.  

  
 
Med vennlig hilsen 
 
Øystein Magelssen Kristin Walstad 
Generalsekretær Leder for politikk og samfunnskontakt 
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