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Barne- og ungdomsorganisasjonenes og andre frivillige organisasjoners 
tilgang til skolelokaler og andre offentlige bygg 

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid. Alle lag, foreninger, frivilligsentra-

ler, kommuner og andre samarbeidspartnere er invitert med til å synliggjøre og aktualisere 

frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med.   

Frivillig engasjement er grunnleggende for et aktivt og inkluderende lokalmiljø og lokalsam-

funn. Frivilligheten skaper store verdier rundt om over hele landet og frivillige organisasjoner 

er viktige møteplasser. De skaper arenaer hvor barn, unge og voksne kan oppleve mestring, 

inkludering og integrering, og både erfare og utøve demokrati.  

Dette er helt sentrale verdier som både staten, fylkeskommunene og kommunene sammen 

legger til rette for. Nå som mange fordrevne kommer til Norge fra Ukraina, forsterkes frivillig-

hetens relevans som møteplass og inkluderingsarena og den felles innsatsen for å sikre fri-

villigheten gode rammevilkår, aktualiseres. 

Stortinget har anmodet regjeringen om å gå i dialog med Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) og KS om arbeid med å sikre tilgang til lokaler, og understre-

ker samtidig i egen merknad at det er opp til den enkelte skole hvordan man bygger opp om 

den lokale frivilligheten.  

Det er lang og god tradisjon for at skoleanlegg og andre offentlige bygninger lånes og leies ut 

til ulike aktiviteter og organisasjoner, samtidig som lokaler er en sentral utfordring og et be-

hov for frivilligheten. Det er blant annet en utfordring å sikre at frivilligheten har kunnskap om 

hvilke lokaler som er tilgjengelige. Ulike organisasjoner har ulike behov for lokaler og utford-

ringer som er meldt inn nasjonalt:  
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• LNU rapporterer om at det er særlig krevende for barne- og ungdomsorganisasjoner å 

få tilgang til overnattingslokaler over flere døgn, og lokaler med ulike fasiliteter.   

• Flere innvandrerorganisasjoner og andre frivillige som driver integreringsfremmende 

tiltak, uttrykker manglende tilgang på og kunnskap om tilgjengelige møtelokaler som 

hinder for deres virksomhet.   

• Frivillig kulturliv har uttrykt behov for egnede lokaler til kulturformål, herunder øvings-

lokaler og lagerrom for instrumenter.   

Løsningene finnes i samspillet mellom lokale, regionale og nasjonale virkemidler. 

Mange kommuner finner gode løsninger på de praktiske spørsmålene som oppstår ved utleie 

og lån av lokaler, for eksempel enkle reservasjonsløsninger på nettet. Noen kommuner har 

innført støtteordninger som gjør at organisasjonene selv kan velge om de vil leie lokaler av 

kommunen, staten, fra lokalt næringsliv eller organisasjonseide lokaler.  

Kommunene/fylkeskommunene eier selv sine bygg og bestemmer derfor selv hvem de vil 

låne eller leie dem til. Med dette brevet vil vi oppfordre landets fylkeskommuner og kommu-

ner til å ha god dialog med frivilligheten lokalt, basert på lokale forhold og behov, om deres 

tilgang på lokaler. Vi oppfordrer dere alle til å dele kunnskap, erfaringer og verktøy på dette 

området.  

Til orientering har LNU utviklet en portal som skal samle informasjon om hvordan organisa-

sjoner kan leie lokaler i hele landet. Det er frivillige enkeltpersoner som legger inn informasjo-

nen om lokalene og hvordan en leier dem. Ved ønske om en helhetlig inngang til oversikt 

over lokaler kan kommunene legge inn informasjon om sine lokaler i portalen. 

 

Med hilsen 

 

   

Tonje Brenna 

Kunnskapsminister 
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Barne- og familieminister 

Anette Trettebergstuen 

Kultur- og likestillingsminister 
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