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Høringsinnspill fra UngOrg vedr. forskrift om midlertidig 
tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren 
 
 
UngOrg vil takke Kulturdepartementet for muligheten til å komme med innspill. Vi lever i 

en usikker tid, og frivilligheten har aldri vært viktigere. Det er frivilligheten som skal fange 

opp de som sitter alene eller som av andre grunner har fått en tøff hverdag på grunn av 

koronapandemien. Derfor er det også bra at regjeringen lytter til oss. 

UngOrg (barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) er et samarbeidsorgan for barne- og 

ungdomsorganisasjoner i Oslo. Vi jobber for å bedre barn og ungdoms situasjon, og styrke 

deres medbestemmelse. 

UngOrg (barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) mener stimuleringsmidlene fra 

Kulturdepartementet er sårt tiltrengt og et positivt tilskudd for å stimulere til aktivitet for 

barn og unge frem mot sommeren. Sårbare barn og unge er spesielt utsatt under 

koronasituasjonen, og derfor må vi sørge for at disse inkluderes gjennom frivillighet og 

trygge sosiale arenaer. 

 

Mange organisasjoner rapporterer om vanskelige tider i form av synkende medlemstall og 

store utgifter for aktiviteter. Å holde gode arrangementer med godt smittevern koster, og 

dette er det fint at Kulturdepartementet tar på alvor. 

 

Det er viktig for UngOrg å påpeke at mange barn og unge er engasjert i frivillige 

organisasjoner – ikke bare idrett. Det er derfor viktig at stimuleringsmidlene likestiller 

aktivitet når tilskuddet skal utdeles. Det er per nå ingen fast pott til frivillighet alene, og 

man risikerer med dette at mange sosiale arenaer ikke får midlene som trengs for å skape 

aktivitet, nettopp fordi idretten er større. Dette må vi ta på alvor da mange sårbare 

ungdom ikke er en del av et idrettslag. 

Det er også verdt å påpeke at forrige tilskuddsordning traff skjevt da det var en nedre 

grense for hvor mye man kunne søke midler om. Den tidligere grensen på 25 000 kr, og 

kravet om at den statlige finansieringen må være under 60 % har vært svært utfordrende 
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for barne- og ungdomsorganisasjonene. Dette er noe vi mener Kulturdepartementet må 

ta på alvor, da det er mange ungdom som er avhengig av at bredden i frivilligheten støttes 

opp om – slik intensjonen til Kulturdepartementet gir uttrykk for. 

Utover dette ønsker vi å gi honnør til Kulturdepartementet for å foreslå en ordning med 

bred søkeradgang. Det er også positivt at utbetalingene vil gå hurtigere for organisasjoner 

som har søkt før. 

 

Med vennlig hilsen,  

Phillip André Charles,  

Politisk rådgiver i UngOrg 
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