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Innspill til regjeringens Idrettsstrategi 

3.september la regjeringen frem idrettsstrategien “Sterkere tilbake - En mer inkluderende 

idrett”. I strategien er det beskrevet at det skal etableres en tidsavgrenset søknadsbasert 

tilskuddsordning for mangfolds- og inkluderingsprosjekter. I strategien (4.3) står det at det “I 

løpet av høsten vil utarbeides et regelverk for ordningen med kriterier for hvem som kan søke 

og hvilken type prosjekter som kan motta støtte.” Med bakgrunn i dette ønsker vi i Norsk 

Friluftsliv å sende samlet innspill til tilskuddsordningen. 

 

Vi kommer også med innspill på tema til kap. 2.6 Innhenting av forskningsbasert kunnskap 

 

 

Innspill til søknadsbasert ordningen for mangfolds- og inkluderingsprosjekter

 

Våre overordnede innspill til Idrettsstrategien: 

● Tilskuddsordningen bør være rettet til bredden av frivillighet som organiserer idrett 

eller fysisk aktivitet for barn og unge, slik vi forstår er intensjonen. Ordningen bør i 

tillegg være åpen for de frivillige som tilrettelegger for egenorganisert idrett og fysisk 

aktivitet. 

● Tilskuddet bør både styrke/forsterke eksisterende aktiviteter/tiltak/arbeid, og 

stimulere til nye og gjerne utradisjonelle tiltak. 

● Ordningen bør inkludere kommunikasjon- og rekrutteringstiltak, fordi det er en 

utfordring både nasjonalt og lokalt å nå frem med budskapet til nye målgrupper. 

● Tilskuddsordningen bør være åpen for søknader som tilrettelegger for 

kurs/workshops/arrangementer som ikke skjer ukentlig, men kanskje månedlig (der 

formålet er å stimulere til varig egenorganisert aktivitet). 

● Vi ber om at ordningen også ivaretar frivillighetens behov for å dekke administrasjon 

knyttet til tiltakene.  

● At det legges opp til en enkel søknadsprosess med løpende søknadsfrist, slik bla. 

Helsedirektoratet praktiserer. 

● Målgruppe for midlene opp til 25 år. 

 

 

 



 

 

Innspill på tema til kap. 2.6 Innhenting av forskningsbasert kunnskap 

 
 

Friluftsliv under pandemien: 

Under pandemien har friluftslivet vært ekstra viktig for mange, og i tråd med tidligere funn 

bekrefter en Ipsos undersøkelse høsten 2021 at mange har drevet mer med friluftsliv under 

pandemien, men samme undersøkelse viste at mange unge har blitt mindre aktive. Det er et 

behov for å kartlegge om denne endringen i aktivitetsnivå vil vedvare. Det er behov for mer 

kunnskap både om barrierer, men også suksessfaktorene for de som gjenopptar aktiviteten. 

 

Mange unge har vært mindre aktive 

Selv om mange har blitt mer aktive, er det også noen som har drevet med friluftsliv sjeldnere 

enn tidligere. På uhjulpet spørsmål om deltakelse i friluftsliv, svarer 24 prosent av unge 

mellom 15 og 24 år at de har drevet mindre med friluftsliv under pandemien. Det er blant de 

unge at vi ser den tydeligste polariseringen. Mange har blitt mer aktive, men en betydelig 

andel har også blitt mindre aktive. Det er også tydelige sosioøkonomiske forskjeller. Blant de 

med ungdomsskole som høyest fullførte utdanning svarer 24 prosent at de har drevet med 

friluftsliv sjeldnere enn vanlig. 

 

 

Innspill til annen forskning: 

 

 

Flere barn med innvandringsbakgrunn deltar i organisert friluftsliv 

I levekårsundersøkelsen for 2020 avdekket SSB at 29 prosent av barna som deltok i 

undersøkelsen hadde innvandringsbakgrunn. Totalt sett er andelen barn med 

innvandringsbakgrunn som deltar i friluftslivsaktiviteter mindre enn for barn uten 

innvandringsbakgrunn for de fleste aktivitetene. Forskjellen er spesielt stor for skiaktiviteter, 

fiske, sykling og båttur.  

Unntaket er deltakelse i uteaktiviteter i regi av organiserte friluftslivsorganisasjoner. Her er 

deltakelsen for barn med innvandringsbakgrunn 10 prosent, mot 6 prosent blant barn uten 

innvandringsbakgrunn. Dette vitner om at tilretteleggingen og tilbudene fra organiserte 

friluftsorganisasjoner både appellerer og er betydningsfulle for mange barn med 

innvandringsbakgrunn, særlig siden disse barna totalt sett kan se ut til å ha en noe lavere 

friluftslivsdeltakelse.  



 

 

https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/barn-fra-vestkanten-mest-

aktive-i-oslo   

Hvorfor appellerer organisert friluftslivsaktivitet mer til barn med innvandringsbakgrunn, hva 

kjennetegner disse aktivitetene og hvordan kan organisasjonene rekruttere flere barn med 

denne bakgrunnen. 

 

Inkludering og mangfold i friluftslivet 

Friluftsliv er en ypperlig arena for personer med funksjonsnedsettelse. Friluftslivet er i liten 

grad konkurransepreget, krever i mange tilfeller lite spesialisert utstyr eller lang erfaring for 

å delta.  

I en kartlegging gjort av Friluftsrådenes landsforbund avdekkes det at det er manglende 

kunnskap om hvorvidt barn- og unge med særlige utfordringer får friluftslivsmuligheter på lik 

linje med andre. Hva er eventuelt grunnene for dette? 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Friluftsliv 

 

 

       
Bente Lier       Siri Meland 

Generalsekretær      Fagsjef samfunnskontakt 
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