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Oslo, 5. november 2020 

 

Til Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner 
 

 
SØKNADER OM AKTIVITETS-/PROSJEKTSTØTTE FOR 2021 TIL 
KULTURDEPARTEMENTET, SAMT RAPPORTERING FOR 2019 OG 2020 
 
Medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv inviteres med dette til å søke om aktivitets-
/prosjektstøtte (spillemidler) fra Kulturdepartementet (KUD-midler) for 2021. 
 
Ved hovedfordelingen av spillemidler for 2020 ble det på post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom 
satt av 38 millioner kroner, noe som er det samme som for 2019. Dette utgjør en andel på 1,33 % 
av totalsummen på ca. 2,861 milliarder kroner til idrettsformål, noe som utgjør den samme 
andelen som i 2019. Norsk Friluftsliv er glad for at tilskuddet til friluftslivstiltak for 2020 holdt 
seg på samme nivå som i 2019, men vi håper selvsagt på en økning for 2021. 
 

Målet med tilskuddsordningen 
For 2020 ble det i tildelingen fra KUD blant annet lagt følgende føringer for tilskuddet, som 
sannsynligvis også vil gjelde for 2021: 
 
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til fysisk aktivitet i form av friluftsliv for barn og ungdom i 
aldersgruppen 6 – 19 år. Tilskuddet skal i første rekke benyttes til aktivitetstiltak for barn og ungdom på 
fritiden, enten alene eller sammen med familien. Aktivitetstiltak for lite aktive voksne kan deretter prioriteres. 
 
En del av tilskuddet kan benyttes til friluftlivsutstyr for utlån blant deltakerne når dette anses nødvendig for 
gjennomføring av aktivitetene, jf. regjerings handlingsplan for friluftsliv.  
  
Tilskuddet skal videre understøtte frivilligheten og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i organiserte 
friluftslivsaktiviteter nede.  
 
I forbindelse med korona-pandemien skriver KUD følgende for 2020:  
  
Dere vil kunne benytte midlene på alternative måter hvis dette skyldes restriksjoner i forbindelse med 
koronasituasjonen. Det gis også anledning til å overføre midler til 2021, for eksempel i forbindelse med utsatte eller 
avlyste arrangementer.   
 
Slik Norsk Friluftsliv vurderer dette, vil sannsynligvis KUD gi lignende signaler for 2021 hvis 
koronasituasjonen blir den samme som i 2020 - men dette vet vi ikke.  
 

Hvem kan søke 
Norsk Friluftsliv vil presisere at det kun er medlemsorganisasjonene sentralt som kan søke om 
KUD-midler gjennom Norsk Friluftsliv.  
 

Ønske om mange søknader 
Det er viktig for oss alle å stadig demonstrere hva friluftslivsorganisasjonene kan få til dersom det 
bevilges mer aktivitetsmidler. Er det noe 2020 har vist oss, er at friluftslivet og 
friluftslivsorganisasjonene er viktigere enn noen gang. Norsk Friluftsliv vil derfor fortsatt 
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oppfordre organisasjonene til å skrive mange og gode søknader. Det er viktig å vise at 
organisasjonene kan få til mye aktivitet, selv i den situasjonen vi er i nå. Derfor er det viktig at 
flest mulig søknader/aktiviteter i størst mulig grad blir tilpasset mulige smittevernregler, uten at 
det går utover det mer langsiktige arbeidet i organisasjonen.  
 

Søknader for 2021 
Søknader skal skrives på standard søknadsskjema for KUD-midler. Under punktet Budsjett skal 
det settes opp en oversikt over utgifter (til hva og hvor mye) og en oversikt over inntekter (fra 
hvem og hvor mye). Søknader uten en slik oversikt vil ikke bli behandlet.  
 
Vi minner om at KUD ikke gir støtte på over 50 % av prosjektets kostnader. Støtte fra 
Miljødirektoratet kan brukes som egenandel, men da må budsjettet være likt i begge søknadene 
(KUD og Miljødirektoratet). 
 
Dugnad kan også brukes som egenandel. Da må verdien av dugnaden settes opp både på 
inntektssiden og utgiftssiden. Med bakgrunn i SSBs «Satellittregnskap for ideelle og frivillige 
organisasjoner» vil en sats for 2021 på 388 kr pr dugnadstime være et greit utgangspunkt for 
ufaglært arbeidskraft (ikke fagarbeider). Da har vi justert satsen fra 2020 med 1,7 %, i tråd med 
årets lønnsoppgjør for frontfagene. (Nærmere om beregning av timesatser for dugnad finnes i 
vedlagt notat fra Norsk Friluftsliv datert 20.12.2019.) Beregningen av størrelsen på/verdien av 
dugnaden bør framgå av søknaden.  
 
Ved flere søknader, ber vi om at det legges ved en oversikt over søknadene i prioritert rekkefølge. 
Vi vil også ta kontakt når tildelingen foreligger og midlene skal fordeles. 
 
Søknadsfristen er 10. januar 2021. Søknaden(e) sendes i e-post i word-format til: 
tilskudd@norskfriluftsliv.no. 
 
Søknadsskjema for midler fra Kulturdepartementet finnes på:  
https://norskfriluftsliv.no/tilskudd-fra-kulturdepartementet-2021/ 
 

Rapporteringen 2020 og 2019 
Vi vil samtidig minne om at rapporteringsfristen til Norsk Friluftsliv for 2020-midlene er satt til 
10. januar 2021. Utbetalingen foretas når tilfredsstillende rapport foreligger. 
 
Vi minner også om at noen organisasjoner har prosjekter som har fått overført midler fra 2019 til 
2020. Det skal også for disse prosjektene rapporteres innen 10.1.2021. 
 
Rapporten skal skrives på standard rapporteringsskjema fra KUD-midler. Under punktet 
Regnskap skal det endelige regnskapet settes opp mot budsjettet som ble satt opp i søknaden. 
Uten en slik oppstilling vil ikke rapporten bli godtatt. 
 
Så langt det er mulig ønsker vi rapporter som gir tilbakemelding på hvem og hvor mange som er nådd, gjennom 
statistikk, tekst og bilder, slik at vi på en god måte kan dokumentere bruk og effekter av midlene. 
 
Rapporter skal skrives på standard rapporteringsskjema for midler fra KUD, og skal sendes med 
underskrift til Norsk Friluftsliv: tilskudd@norskfriluftsliv.no. Vi ber om rapporten(e) sendes inn 
både som pdf- og word-dokument. 
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Er det behov for overføring av midler for enkelte prosjekter fra 2020 til 2021, ta kontakt med oss 
så raskt som mulig for avklaring av dette. I den forbindelse viser vil igjen til hva KUD skriver i 
tildelingsbrevet for 2020: 
 
Dere vil kunne benytte midlene på alternative måter hvis dette skyldes restriksjoner i forbindelse med 
koronasituasjonen. Det gis også anledning til å overføre midler til 2021, for eksempel i forbindelse med utsatte eller 
avlyste arrangementer.   
 
Rapporteringsskjema finnes på: 
https://norskfriluftsliv.no/tilskudd-fra-kulturdepartementet-2021/ 
 

Tilskuddordning for å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan 
delta på større friluftslivsarrangementer 
Vi vil også informere om at KUD opprettet i 2020 en ny tilskuddsordning for å bidra til at 
personer med funksjonsnedsettelser kan delta på større friluftslivsarrangementer. Vi har fått 
opplyst fra KUD at neste søknadsfrist for denne tilskuddsordningen vil være 15. mai 2021. 
Søknader skal sendes KUD. 
 

Informasjonsmøte om søknader og rapporter 
Norsk Friluftsliv inviterer også i år til informasjonsmøte om søknader og rapporter torsdag 26. 
november kl. 09.00 til 11.30.  
 
Som tidligere, skulle vi gjerne hatt dette informasjonsmøtet på møterommet vårt i Nedre 
Slottsgate, med påfølgende lunsj, men i år blir dette på Teams. 
 
For å få en oversikt over hvem som blir med på møtet ber vi om en påmelding, senest tirsdag 24. 
november. Det gjøre her: https://limesurvey.alreadyon.com/index.php?sid=91665&newtest=Y. 
 
Lenke til Teamsmøtet vil bli sendt ut til alle påmeldte etter at påmeldingsfristen har gått ut. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

         
Bente Lier       Hans Erik Lerkelund 
generalsekretær      fagsjef naturforvaltning 
 
 
 
Vedlegg: 1 
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