
 

 
Innspill til samarbeidsstrategi for barn og unge i lavinntektsfamilier 
 

Den Norske Turistforening (DNT) viser til regjeringens arbeid med ny samarbeidsstrategi for barn og 

unge i lavinntektsfamilier. DNT viser også til fellesinnspill fra Norsk Friluftsliv som vi støtter oss bak, 

samtidig som vi under vil understreke følgende punkter under. 

 

Om Den Norske Turistforening  

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med om lag 320 000 

medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT 

fremmer aktivitet og folkehelse gjennom 22 000 km T-merkede stier, 550 hytter og 238 Barnas 

Turlag. Hvert år er over 1 million nordmenn med på et av våre 15 700 arrangementer. 

Barnas Turlag og DNT ung har til sammen 82 500 medlemskap. Årlig medlemskontingent i DNT for 

barn opp til 12 år koster det 135 kr, 220 kr fra 13- 18 år og 360 kr for en ungdom opp til 26 år. Barn 

overnatter gratis på ubetjente og selvbetjente hytter og unge får halv pris. Aktivitetstilbudet i DNT 

over hele landet organiseres i turprogram som jevnlig tilbyr ulike aktiviteter og møteplasser i 

nærmiljøet og overnattingsturer. Ungdom og barn er flere steder involvert i utviklingen av sitt eget 

turprogram for året. I hovedsak er nærturer og aktiviteter i nærmiljøet gratis å delta på. Noen 

kostander kommer i forbindelse med deltakelse på fellesturer med overnatting. 

DNT tilbyr barn og unge et variert aktivitetstilbud innenfor friluftsliv og frivillighet, uten konkurranse, 

med lek og natur i fokus. Spesielt er friluftslivet og naturen av stor verdi for barns utvikling; gir bedre 

konsentrasjon, refleksjonsevne, tilhørighet og identitet, økt sosial samhandling og bedre motoriske 

ferdigheter.  

Friluftslivet er i dag den arenaen med minst sosiale forskjeller, og egner seg derfor spesielt godt for 

inkludering av alle grupper. Friluftsliv kan være enkelt, billig, helsefremmende og bygge sosial kapital, 

og har stort potensial for å nå målgruppen barn og unge i lavinntektsfamilier i større grad. På DNTs 

aktiviteter, hvor målgruppen deltar i dag, kan en melde om at deltakerne føler seg inkludert, på lik 

linje med andre, og får naturopplevelser for livet. 

 

Fritidskortet må kunne brukes til å dekke jevnlig aktivitet som er en del av et helhetlig program, 

sosialt felleskap i tilknytning til en organisasjon 

Det er uheldig hvis fritidskortet begrenses til å kun gjelde for aktiviteter som er faste og ukentlige. 

Store deler av friluftslivet, speideren og ungdomsklubber, som er viktige møteplasser, vil kunne falle 

utenfor ordningen. Åpne inkluderende møteplasser uten krav til medlemskap, ingen eller lav 

medlemsavgift, lite eller ingen utstyrsfokus og krav knyttet til fast deltakelse bør styrkes generelt. Det 

er derfor viktig å understreke at DNT ønsker formuleringen «jevnlig aktivitet» velkommen. 

 



Øke frivillige organisasjoners kapasitet til å samarbeide med lokale instanser som er i kontakt med 

målgruppen 

Medlemsforeninger i DNT som har en egen satsning for å tilby ferieaktiviteter for barn og unge fra 

lavinntektsfamilier melder om at dette ikke er mulig uten en egen ressurs i foreningen som arbeider 

på dagtid. Dette fordi det må etableres tydelige samarbeidsformer og ikke minst tillit mellom DNT, 

kommunale aktører, og målgruppen for at barn og unge skal komme til aktiviteten.  

 

Romslige og forutsigbare tilskuddsordninger med enkel rapportering 

Det bør i større grad legge til rette for en helhetlig rapportering på resultater, effekt og 

egenevaluering. Pr. dags dato er Bufdir rapporteringen kjennetegnet av en omfattende 

detaljrapportering på hver enkelt deltaker.  

Det bør også sees på nye muligheter innenfor prosjektsatsninger hvor målgruppen har liten eller 

ingen erfaring og utstyr fra før. Det å kunne tilby noe grunnleggende personlig utstyr, som undertøy i 

ull, og tursko til eie og regnjakke, bør sees som en investering i økt sannsynlighet for videre 

egenorganisert friluftsliv og større sannsynlighet for videre deltakelse i aktivitetsfelleskapet. 

 

DNT takker for muligheten til å delta med innspill til samarbeidsstrategien for barn og unge i 

lavinntektsfamilier og ser frem til muligheten til å bidra i samarbeidet fremover. 
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