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Høringssvar Høring 13/2048 - Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger 

som medlemsbaserte barne -og ungdomsorganisasjoner søker på 
 

 

Ungdom & Fritid – Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus er en landsdekkende 

medlems -og interesseorganisasjon for fritidsklubber og ungdomshus. Både de ansatte og 

ungdommene i fritidsklubbene er medlemmer i vår organisasjon. Ungdommene som er 

medlem i vår organisasjon, er medlem i kraft av å være brukere av en av våre 

medlemsklubber. Ungdom & Fritid har en medlems- og organisasjonsstruktur som skiller 

seg fra de andre barne- og ungdomsorganisasjoner ved at ungdommene er representert 

gjennom våre medlemsklubber. 

 

Ungdom & Fritid hadde 607 betalende medlemsklubber i 2012. Vi stiller ikke krav til 

hvordan fritidsklubbene organiserer seg eller hvorvidt de har medlemslister, betalende 

medlemmer eller liknende. Årsaken til dette er at fritidsklubbene skal være åpne for all 

ungdom, og dersom den enkelte klubb ikke finner det hensiktsmessig med registrerte 

medlemmer, mener vi at klubbene selv er best egnet til å ta den vurderingen. Det er 

aktiviteten i fritidsklubben som er av betydning for oss, og som har betydning ved tildeling 

av frifondsmidler.  

 

Vi ønsker å gi en høringsuttalelse om veilederen, da vi ser at vår organisering i noen tilfeller 

vil avvike fra de definisjonene veilederen gir. Vi imøteser behovet for en veileder som kan 

forenkle samhandlingen mellom myndigheter og organisasjoner. Vi ber likevel om at 

retningslinjene ikke legger føringer som er begrensende eller bidrar til en ensretting av 

mangfoldet i organisasjonene, da organisasjonene bør utformes i tråd med sine formål.   

Vi erkjenner at en veileder er en beskrivelse som skal omfatte fellestrekk for barne -og 

ungdomsorganisasjonene, men for å ivareta den sårbare gruppen som våre medlemmer 

representerer, ønsker vi å gi en tilbakemelding om de forhold som avviker fra de definisjoner 

og den organisasjonspraksisen som beskrives i veilederen.  
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Våre innspill i høringen vil fortrinnsvis angå veilederens kapittel 6. 

 

Om demokratisk organisering  

 

For å ivareta et demokratisk grunnprinsipp, stiller vi krav om at man til tross for ulik lokal 

organisering, har en godt tilpasset demokratisk struktur. Våre medlemsklubber opererer som 

regel med et representativt demokrati gjennom klubbstyrer eller brukerråd, eller et direkte 

demokrati gjennom allmøter. Det er en betydelig bredde i demokratiske ordninger i 

klubbene.  

 

Selv om våre medlemmer er de enkelte fritidsklubber, ungdomshus eller andre åpne barne- 

og ungdomstiltak, er det den demokratiske grunnstrukturen som danner grunnlaget for vår 

medlemsmasse. Det er brukerne i medlemsklubbene som er valgbare til Ungdom & Fritids 

sentralstyre, til våre kretser og som er delegater til landsting og stormøte. Vi legger også vekt 

på ungdomsdeltakelse, og at halvparten av de som deltar på landsting og stormøte er under 

18 år. Det samme gjelder for vårt sentralstyre. Vi kan legge til at det er ungdommene i 

sentralstyret som utgjør vårt fordelingsutvalg av frifondsmidler og som er hovedbehandler 

av prosjektsøknader.  

 

 

Om medlemmer 

 

Ifølge veilederens definisjon er et tellende medlem:  

 

- frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen 

- under 26 år i grunnlagsåret 

- har betalt medlemskontingent 

- står i medlemsregistret 

 

Ifølge vår Klubbundersøkelse fra 2008 er det så mange som 58 % av fritidsklubbene som ikke 

praktiserer tradisjonelle medlemskapsordninger. Mange har i stedet ”åpne hus” og 

varierende grad av brukerregistrering.  

 

En slik beskrivelse som gitt ovenfor vil derfor avvike fra vår praksis. Vår praksis er avklart 

med Kulturdepartementet, Barne -, likestillings - og inkluderingsdepartementet og LNU, 

ettersom denne er mest egnet for de tiltak vi representerer. Dersom fritidsklubbene skulle 

praktisert registrering av medlemmer, ville det hatt en rekke negative konsekvenser: 

- Flere fritidstiltak er imot medlemskapsordninger og ønsker i stedet å tilby ”åpne hus”, 

mens andre tiltak ikke registrerer medlemmer, men teller antall besøkende.  

- Det kan oppstå en personvernkonflikt ved registrering av brukere og en eventuell 

utlevering av brukerlister. 

- Et ressurskrevende arbeid for oss å måtte kreve brukerregistrering fra våre 

medlemsklubber, og flere vil antakelig falle fra som medlemmer. 

- Vi ønsker ikke å gå bort fra prinsippet om at fritidsklubbene skal være åpne for alle, dette 

prinsippet har alltid vært et grunnfundament for fritidsklubbene. 

 

Kontingent 
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Mens andre organisasjoner kan ha medlemmer som betaler en årlig kontingent, men likevel 

ikke deltar aktivt i et lokallag, er våre medlemmer aktive deltakere. Våre medlemsklubber 

betaler en kontingent som fastsettes av landsting og stormøte, mens våre medlemsklubber 

ikke har krav til slik kontingent fra enkeltungdommene. Det er et viktig prinsipp at ungdom 

ikke betaler medlemskap, hensikten er å inkludere all ungdom i fritidsklubbene.  

 

Kontrollordninger 

 

Flere av revisjons - og kontrollordningene som beskrives kan være hensiktsmessige også for 

fritidsklubbene. Vi vil likevel understreke at et for detaljert regelverk knyttet opp mot 

rapportering, organisasjonsstruktur, medlemsregistrering og liknende, vil virke begrensende 

på våre medlemmers aktivitet og virke mot tilskuddenes hensikt. Det samme gjelder 

rapportering av mål og resultater. Det å dokumentere graden av måloppnåelse i 

fritidsklubber som kriterium for tildeling av støtte, må ikke gå på bekostning av de 

aktivitetene som gjennomføres. Våre medlemmer har som regel som overordnet mål å skape 

en god ungdomstid for sine brukere, noe vi naturligvis ikke kan dokumentere.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen, 

 

 

 

Pål Isdahl Solberg 
Generalsekretær 

Ungdom & Fritid 

- Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus 


