Nedre Slottsgate 25 | 0157 OSLO
Tlf: 23310980 | post@norskfriluftsliv.no
www.norskfriluftsliv.no
Org.nr. 971 262 834

Statsbudsjettet 2022

Uendret i satsingen på friluftslivet for 2022
Avtroppende regjering lanserer fritidskortet som nasjonal satsing. De faser ut en rekke
prosjektsatsinger over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, som et ledd i gjenåpningen.
Kulturdepartementet får en ny tilskuddsordning for inkludering og mangfold, der også
friluftslivsorganisasjonene kan søke tilskudd. Ramme for tilskuddsordningen er 200 millioner over
tre år.
Mva-kompensasjon reduseres noe på grunn av antatt lavere aktivitet i 2021. Hovedtrenden fra vårt
fagdepartement, Klima- og miljødepartementet, er en videreføring fra 2021, med en positiv
utvikling av aktivitetsmidlene på 7,8 prosent. Regjeringen satser også i dette budsjettet tungt på
inkludering og mangfold med prosjektmidler via både Kunnskapsdepartementet, Barne- og familie
departementet og Kulturdepartementet.

Klima og miljødepartementet
Forslaget til budsjett for Klima- og miljødepartementet (KLD) har en utgiftsramme på 17,1 milliarder
kroner i 2022, mot 16,8 milliarder kroner i 2021. Dette er en netto økning på 0,3 milliarder kroner,
eller 1,7 prosent, fra saldert budsjett 2021. KLDs budsjett har også for 2022 først og fremst en
klimaprofil. For friluftslivet er situasjonen i all hovedsak som for 2021, noe som gjør at satsing på
handlingsplanen for friluftsliv ikke er merkbart synlig i KLDs budsjett.
Hovedtrend:
Hovedposten: «Friluftsformål 1420.78» er økt med 4,022 mill., til 181,798 millioner kroner.
Tilskudd til Friluftslivsaktivitet har økt med 3,6 millioner (7,8%) fra 2021. Dette innebærer at den
nedadgående trenden for aktivitetsmidlene har snudd, men vi er likevel langt under tilskuddet 2017,
som vi har jobbet for å komme tilbake til. Videre er det en økning på 1. mill. til Friluftslivsaktivitet for
personer med innvandrerbakgrunn og en økning på 1,6 mill til Tiltak i statlig sikrede
friluftslivsområder.
DNTs prosjekt for personer med funksjonsnedsettelser og Skiforeningens prosjekt «Norske skispor»
er begge tatt ut av budsjettet. Alle øvrige poster under «Friluftsformål 420.78» er uendret.

MER OM DE ENKELTE POSTENE:
Kap 1400.51:
Den Naturlige skolesekken: Tilskudd redusert med 5,432 mill., til 5 mill. Tidligere var dette en
fellessatsing i Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Fra 2022 er tiltaket kun å
finne hos Klima- og miljødepartementet.

1

Nedre Slottsgate 25 | 0157 OSLO
Tlf: 23310980 | post@norskfriluftsliv.no
www.norskfriluftsliv.no
Org.nr. 971 262 834

Kap 1400.70: Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser:
Tilskuddet er på 53,907 mill., en økning på 1,366 mill. fra 2021. Fordelingen gjøres etter egen
forskrift.
• Tildeling til DNT i 2021 var 6,670 mill., (beregnet for 2022 med grunnlag i 2021: 6,440 mill.)
• Tildeling til Forbundet Kysten i 2021 var 4,513 mill., (beregnet for 2022 med grunnlag i 2021:
4,458 mill.)
• Tildelingen til NJFF i 2021 4,900 mill., (beregnet for 2022 med grunnlag i 2021: 4,541 mill.)
(Får også støtte over LMDs budsjett)
Det ligger derfor an til at DNT, Forbundet Kysten og NJFF får en samlet reduksjon på 0,644 mill. fra
2021.

Kap 1400, post 76
Prosjektet «Kartlegge og systematisk videreutvikle suksessrike aktivitetstiltak innenfor friluftsliv for
barn og unge i ferie og fritid» (FL) videreføres i 2022 med oppsparte midler. Ingen nye midler i
budsjettet for 2022, og avsluttes i løpet av 2022.

Kap 1420 Miljødirektoratet:
Post 21: Det er flyttet 0,6 mill. kroner fra post 78 for å dekke kostnader knytte til friluftslivsstatistikk
som innhentes fra MDIR.
Post 30: Statlige tilegninger, båndlegging av friluftsområder: 30,891 mill., en økning på 0,724 fra
2021.
Post 31: Tiltak i verneområder: 93,419 mill., en økning på 3 mill. fra 2021. Midlene skal gå til tiltak
som er nødvendige for å ta vare på verneverdiene, inkludert utredninger som er nødvendige før
tiltak, informasjonstiltak og skjøtsels- og tilretteleggingstiltak.
Post 35 Skogvern økes økt med 0,626 mill. til 435,727 mill.
Post 66: For 2022 er det satt av 3 mill. kroner til juridisk bistand til kommuner langs Oslofjorden i
arbeidet med å klargjøre grensene mellom innmark og utmark i strandsonen og arbeidet med å
fjerne ulovlige stengsel og hindringer i strandsonen. (Se også «Andre ting» i slutten av kapittelet)
Post 76: Frivillighetens år 2022 (2,5 mill. kroner). Som del av markeringa av Frivillighetens år 2022 vil
det gjennomføres en spesiell satsing rettet mot regionale og lokale aktører for å bidra til å løfte fram
det frivillige kulturmiljøarbeidet. «Lokalhistoriske vandreruter» vil inngå som del av satsinga, og
formålet er å legge til rette for økt engasjement og gjøre rutene mer synlige. Dette vil utgjøre et
supplement til det etablerte nasjonale prosjektet «Historiske vandreruter» (jf. Andre
friluftslivstilskudd under på 78 nedenfor), som blir gjennomført i samarbeid mellom Riksantikvaren
og DNT.
Post 77: Norges sopp- og nyttevekstforbund, driftstilskudd 2,862 mill. kroner, inkludert 2,5 mill.
kroner til soppkontroll. Dette er omtrent uendret.
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Kap 1420 Post 78 Friluftslivsformål
Hovedposten «Friluftslivsformål» er i 2022 som nevnt innledningsvis på 181,798 mill. (økt med 4,022
mill. fra 2021). Posten rommer en rekke tiltak, herunder:
Friluftslivsaktivitet: Går bl. a. til prosjektmidler for organisasjoner, til friluftsråd og til foreninger
gjennom fylkeskommunene: 46,1 mill., en økning på 3,6 mill. fra 2021.
Friluftslivsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn: 10 mill., en økning på 1 mill. fra 2021.
Driftsstøtte til friluftslivsorganisasjoner: Posten er på 39,02 mill., samme som i 2021.
Av dette:
• Friluftsrådenes Landsforbund: 16,95 mill., samme som i 2021.
• Norsk Friluftsliv: 5,57 mill., samme som i 2021.
• FNF: 13,5 mill., samme som i 2021.
• Wild X: 1,5 mill., samme som 2021
• Tjukkasgjengen: 1,5 mill., samme som 2021
Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder: 32,6 mill., økning på 0.6 mill. fra 2021.
For å tydeliggjøre hva midlene brukes til skal posten omtales som «bevaring av viktige
friluftslivsområder» gjennom sikring.
Skjærgårdstjenester har fått en ramme på 35,5 mill., samme som i 2021.
Andre friluftslivstilskudd:
• «Ferdselsåreprosjektet”: 6 mill., samme som i 2021. En prioritert oppgave i 2022 vil være å
medvirke til at kommunene utarbeider en plan for friluftslivets ferdselsårer.
• «Integrering gjennom friluftsliv» (Norsk Friluftsliv) videreføres med 1,2 mill., samme som i
2021.
• «Friluftslivstiltak i Groruddalsatsinga»: 5 mill., samme som i 2021. Skal gå til blå-grønn
infrastruktur.
• «Friluftsliv i skulen», inkludert kartlegging av suksessfulle tiltak i skole, SFO og barnehage
(Norsk Friluftsliv) videreføres med 2,2 mill., samme som i 2021.
• Arbeid med «Historiske vandrerruter» (DNT) videreføres med 1,17 mill., samme som i 2021.
• Ut.no”, videreutvikling: 2 mill., same som i 2021.
• «Bedre miljø og fremme friluftsliv langs Oslofjorden» (Oslofjorden Friluftsråd). Det er satt 1
mill. til dette for 2022, det er det samme som i 2021.
Følgende prosjekter er ikke videreført i fra 2021 til 2022:
• “Norske skispor”, Skiforeningen, (1 mill. i 2020).
• «Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser» (DNT), (1,2 mill. i 2020).

Post 81 Naturarv og kulturlandskap
«Nasjonale turiststier»: 12,7, en økning på 0,3 mill. dra 2021. Tilskuddsordningen «Nasjonale
turiststier» gir midler til stier med ekstraordinært stort besøk og der internasjonale turister utgjør en
stor del av de besøkende. Ordningen skal ikke legge til rette for mer utbygging og tiltak enn det som
er nødvendig, og alle tiltak skal være innenfor rammene av allemannsretten og norsk
friluftslivstradisjon.
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Andre ting fra KLDs budsjett
Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lansert i 2021. Planen
presenterer regjeringens viktigste tiltak og prioriteringer for et bedre miljø i Oslofjorden. De 10
millionene regjeringen foreslår på neste års budsjett er en oppfølging av denne planen. Det er en
økning på 5 mill. fra 2021
Av dette foreslår regjeringen å bruke 5,5 millioner kroner til tiltak for bedre vannkvalitet og økt
naturmangfold. 3 millioner kroner skal gå til en ordning med juridisk bistand til kommunene langs
Oslofjorden for å bedre tilgangen til strandsonen, (jf. kap. 1420 post 66 ovenfor). I tillegg blir det satt
av 1,5 millioner kroner til å opprette et nytt informasjonssenter for Oslofjorden.
Allemannsretten: Regjeringa vil sammen med eksterne aktører fortsette å informere om rettene og
pliktene som allemannsretten gir. Regjeringa vil også innhente oppdatert kunnskap om
allemannsretten og hvordan allemannsretten blir etterlevd.
Motorferdsel i utmark: Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå motorferdselloven.
Mandatet fra regjeringa åpner for en bred gjennomgang av regelverket, og utvalget står fritt til å
foreslå endringer i motorferdselloven eller en helt ny lov. Utvalget skal legge vekt på å skape klare
regler som er enklere å praktisere. Formålet i motorferdselloven om å «ut fra et samfunnsmessig
helhetssyn […] regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og
fremme trivselen», jf. § 1, ligger fast. Utvalget skal levere utredningen sin innen 1. desember 2023.
Videre skriver departementet at omfanget av ulovlig motorferdsel er for høyt. Ulovlig motorferdsel
er blant annet en utfordring for vilt og annet naturmangfold og for friluftslivet. Den forsterkede
innsatsen fra naturoppsynet knyttet til kontroll av lovlig og avdekking av ulovlig motorferdsel vil
derfor bli videreføres.
Kunnskap om natur: Artsdatabanken legger fram de tre listene Norsk rødliste for arter, Norsk rødliste
for naturtyper og Fremmedartslisten kvart sjette år. I november 2021 blir en ny Rødliste for arter lagt
fram.
Helhetlig forvaltning av natur: Regjeringen vil i 2022 også fortsette arbeidet med å følge opp
naturmangfoldmeldingen knyttet til å sette mål for tilstanden til økosystemene på land og å rette
tiltak og virkemiddelbruk inn mot å nå målene.
Helhetlig vannforvaltning: Kap. 1420 Post 22: Statlige vannmiljøtiltak økes med nærmere 34 mill. fra
2021 til 274,449 mill. Post 70 Tilskudd til vannmiljøtiltak økes med ca. fem mill. fra 2021 til 47,905
mill. Under post 70, underpost 3 (generell vannforvaltning) er det for første gang øremerket 1,3 mill.
til vannkoordinatorstilling i Sabima. Disse to vannkoordinatorene jobber for natur- og
friluftslivsorganisasjonens medvirkning i vannforvaltningen.
Restaurering av natur: I 2021 gikk vi inn i FNs 10-år for naturrestaurering. Til dette er det satt av 21,1
mill. kroner, en økning på 4 mill. kroner. Økningen skal gå til restaurering av natur i andre økosystem
enn myr og anna våtmark, slik som skog, fjell og åpent lavland, for å møte Stortingets
anmodningsvedtak fra 2016 om å restaurere minst 15 % av forringede økosystemer før 2025.
Villaks: Regjeringa vil også prioritere å ta vare på vill laksefisk og foreslår å løyve 15,3 mill. kroner
til tiltak mot pukkellaks i 2022. I tillegg blir det foreslått å øke budsjettet med 9 mill. kroner til
en storstilt aksjon for å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris frå Driva-vassdraget. Midler til
kalking økes litt fra 2021.
4

Nedre Slottsgate 25 | 0157 OSLO
Tlf: 23310980 | post@norskfriluftsliv.no
www.norskfriluftsliv.no
Org.nr. 971 262 834

Andre departement:
Helse- og omsorgsdepartementet:
Hovedfunn:
•

•

•

Tilskuddsordningen «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet». I saldert
budsjett for 2021 ble det bevilget om lag 19 mill. kroner til formålet. Det foreslås at
bevilgningen videreføres i 2022.
(Kap. 761, post 71) «Frivillig arbeid mv.» ble det i 2021 (saldert) gitt 73,54 millioner mange av
disse midlene ble gitt som ekstraordinære tiltak, forslag 2022 er 20 millioner
o Det foreslås å videreføre øremerket tilskudd til fem øremerkete tiltak, bla. Røde Kors
besøkstjeneste. I tillegg foreslås det å videreføre 3 mill. kroner øremerket til frivillige
organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen,
som en del av regjeringens mål om å forebygge ensomhet blant eldre. Utover dette
er øvrige midler søkbare for andre landsdekkende frivillige organisasjoner. Tilskuddet
forvaltes av Helsedirektoratet. 2021–2022 Prop. 1 S 297 Helse- og
omsorgsdepartementet Det foreslå en samlet bevilgning på 20 mill. kroner i 2022.
Disse prosjektene fases ut:
– 55 mill. kroner til økt aktivitet og deltakelse for eldre
– 75 mill. kroner til videreføring av stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten
– 30 mill. kroner til måltidsfelleskap for hjemmeboende eldre
– 15 mill. kroner til styrking av stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten.
– 10 mill. kroner til styrking av Aktivitetsprogrammet

Kap 714 Folkehelse
Saldert 2021: 459 217
Forslag 2022: 512 621
Post 79 «Andre tilskudd» Mobilisering mot ensomhet (2020-2025).
Det foreslås 18,3 mill. kroner til tilskuddsordningen som ble etablert i 2020 for å sikre at det utvikles
og iverksettes effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og
livskvalitet i befolkningen.
Det forutsettes at tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene og at tiltakene
evalueres. For å sikre at ordningen bidrar til å forebygge og redusere ensomhet har
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Folkehelseinstituttet fått i oppdrag å oppsummere kunnskap om effektive tiltak og evaluere
tilskuddsordningen. Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet.

Helsekostnader per innbygger (kun HOD kostnader)
I 2020-budsjettet var de samlede kostnader (s. 382): 239 725 000 000 kr (i flg tidl. notat)
I saldert 2021-budsjett: Samlede kostnader (s.3) 242 924 200 000 kr
Budsjettforslag for 2022: 241 614 600 000 kr.
Dette gir en nedgang på 0,5% sammenliknet med saldert.
Antall innbyggere 2. kvartal 2021 (hentet fra SSB.no 12.10.2021): 5 402 171
Kostnad pr innbygger: 44 725,-

Kulturdepartementet
Programkategori 08.15 Frivillighetsformål (kap. 315)
•
•
•
•

Post 70 Mva
Post 78 Frivillighetens år
Post 82 Merverdikomp. for bygging av idrettsanlegg
Post 86 Mangfolds- og integreringsprosjekter

Saldert budsjett 2021: 2, 544 297 milliarder.
Budsjett 2022: 2 552 209 milliarder.
Økning på 0,3 pst.
Hovedfunn i kap 315:
• Post 70 Momskompensasjon 1,750 milliarder (1,8 mrd 2021, 1,7 mrd 2020
og 1,607 mrd 2019). En nedgang på 53,920 millioner eller 3 %. I bevilgningsforslaget er det
lagt til grunn at organisasjonene har hatt et lavere aktivitetsnivå i inneværende år som følge
av covid-19, og at kostnadene til merverdiavgift derfor har vært lavere enn normalt.
•

Post 78. Regjeringen foreslår å bevilge 8 mill. kroner til planlegging og gjennomføring av
frivillighetens år i 2022. I tillegg legger regjeringen opp til at det settes av 12 mill. kroner fra
spilleoverskuddet til samme formål.

•

Post 86. Mangfolds- og inkluderingsprosjekter – idrett og fysisk aktivitet. Regjeringen
lanserte sin Idrettsstrategi i september, og i den anledning etablerer de en 3 års
søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingsprosjekter. Ordningen har
en ramme på 200 millioner og skal fremme deltakelse i idrett og fysisk aktivitet.
Kulturdepartementet vil utarbeide regelverk for ordningen, og friluftslivsorganisasjonene vil
kunne søke på ordningen.
Ordningen skal finansieres av både statlige og private midler, der bla. OBOS, stiftelsen «Vi
vil» deltar med midler. Regjeringen foreslår å bevilge 26 mill. kroner til formålet i 2022. I
tillegg er det satt av 24 mill. kroner av spilleoverskuddet til idrettsformål til denne ordningen,
jf. Del III, kap. 5 Fordeling av spilleoverskuddet. Statlig bidrag gis med forbehold om
tilsvarende private bidrag.
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•

Tverga er nå et varig ressurssenter med faste tildelinger, noe som er nytt fra 2022.

•

Post 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen
fremskyndes til 1. desember 2021, satsingen videreføres som tidligere.

Landbruk og matdepartementet:
Kap. 1138 post 70 Støtte til organisasjonene, og kap 1141 post 75.
Hovedfunn:
• Kap.1138. Post 70 Støtte til organisasjonene er foreslått økt med 2 mill for å legge til rette for
etablering av Geitmyra matkultursenter for barn i Tønsberg. Totalt 41,302 mill fra 39,302
mill.
• Kap 1141, post 75 Organisasjoner – høstbare viltressurser. Foreslått økt til 8 mill fra 6,8, men
dette er kun en teknisk flytting av tilskuddet til norsk hjortesenter. NJFF får nå driftsstøtte fra
både LMD og KLD. Organisasjonen beholder nivået på driftsstøtte
4,861 mill., og aktivitetsmidler til barn og unge 2,028 mill.

Samferdselsdepartementet:
SLF er foreslått å få 3.6 mil. Det er en nominell videreføring av tilskuddet for 2021 (som var 3.55 mil).
Kap 1320. (Statens Vegvesen) - Post 30 (Riksveiinvesteringer) - 12 800 500 000. Dette fordeles på
6.2 mrd. til portføljen (større prosjekter over 1mrd.), 5.8 mrd. til mindre investeringstiltak og 800
mrd. til byvektsavtaler (denne siste posten “består av mindre tiltak i byvekstavtalene som bygger opp
under nullvekstmålet ved gang-, sykkel- og kollektivtiltak” s. 100 SD budsjett).
Det er i byene de majoriteten av ressursene til gang og sykkelvei er lagt inn, som såkalte “Post 66
Tilskudd til byområder”. Posten er på 3 024,1 mill. kr. Ikke noe av dette er forbeholdt gang- eller
sykkelveier i budsjettet, men fylkene har egne prosjekter der gang og sykkel er øremerket. Altså i
praksis vet vi at noe av dette går til gang og sykkel.
Når det gjelder trafikksikkerhet for skoleveier er det øremerket 40 mill. Dette er midler som i praksis
skal tilrettelegge for gang og sykkel til/fra skoler, både gjennom infrastrukturtiltak og kampanjer.
Regjeringen følger opp Barnas Transportplan 2022–2033 og det er foreslått i 49 mill. kr. 40 mill. kr ei
ny tilskuddsordning for tryggere skoleveier og nærmiljø. Trygg Trafikk får økt sin driftsramme for å
følge opp satsingen.
Tabell 6.13 fra kap 1332. Tilskudd til byområder over post 66, der noe kan benyttes til gang og sykkel.
Fordeling mellom kollektiv og gang/sykkel er ikke gitt.
Tilskudd
Belønningsmidler til byvekstavtaler
Mindre investeringstiltak på kommunal vei og
fylkesvei i byvekstavtaler
Tilskudd til mindre byområder utenfor
byvekstavtalene

Mill.kr
1191
105
30
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Justis- og beredskapsdepartementet:
Kap. 455 post 71 Redningstjenesten - Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten øker
fra 59,361 mill. til 60,904 mill. bla Røde Kors.

Hovedfunn:
•

Når det gjelder avdekking av miljøkriminalitet, vil regjeringa videreføre felles aksjoner mellom
politi og miljøstyresmakter og vurdere bruk av slike aksjoner på flere miljøkriminalitetsområder
enn i dag.

Kommunal og moderniseringsdepartementet:
Kap. 595 Statens kartverk (s.220)
•

Barnetråkk: 2 mill. kroner flyttes fra Samferdselsdepartementets budsjett (s.221). Barnetråkk
er en løsning for lokal registrering av barns bruk av sine nærområder, slik at denne blir synlig
i kommunal planlegging, for eksempel ved veibygging eller plassering av fritidsområder.

Hovedfunn:
•

Regjeringen legger vekt på det lokale selvstyret i samfunns- og arealplanleggingen, jf.
kommuneloven.

•

Regjeringen vil fortsette å forenkle plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Målet er
raskere, enklere og rimeligere byggeprosesser.

•

Regjeringen legger større vekt på lokaldemokratiet i avgjørelsen av innsigelsessaker.
Regjeringen har gitt kommunene helt eller delvis medhold i 80 pst. av sakene, mot 42 pst,
under den rødgrønne regjeringen.

Nærings- og fiskeridepartementet:
Hovedfunn:
•

Regjeringen vil legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen.
8
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•

Regjeringen følger opp evalueringen av mineralloven med et offentlig utvalg som skal levere
sitt arbeid innen 1. juli 2022, og regjeringen har allerede foreslått forenklinger og
forbedringer i mineralloven, jf. Prop. 124 L (2020–2021).

•

Regjeringen vil i 2022 prioritere arbeidet med å håndtere reiselivsutfordringer knyttet til
sosial og miljømessig bærekraft høyt, for å unngå stor belastning på naturressurser,
kulturminner og lokalsamfunn. Det er derfor satt ned et offentlig utvalg som skal se nærmere
på rammevilkårene for reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner. Utvalget
skal levere sin utredning høsten 2022.

•

Regjeringen har allerede iverksatt flere anbefalte tiltak i den nye reiselivsstrategien fra
Innovasjon Norge (2021) og tar i 2022 sikte på å følge opp øvrige deler av strategien.

Olje- og energidepartementet:
Hovedfunn:
Vindkraft på land:
Regjeringen vil legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft. Konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land vil på sikt bli gjenopptatt etter at framtidig lovgrunnlag er avklart.
Regjeringen legger opp til en god lokal og regional forankring i konsesjonsbehandlingen. Miljø og
andre viktige samfunnsinteresser skal vektlegges sterkere, og tidsløpet fra planlegging til bygging av
vindkraftverk skal skjerpes inn.
I forhold til hvordan planlegging og bygging av vindkraftverk skal innlemmes i plan- og bygningsloven
(ref. Vedtak nr. 143, 1. desember 2020 Innst. 101 S (2020–2021), er departementets vurdering at
oppfølging av anmodningsvedtaket krever lovendring. Departementet vil derfor sammen med andre
berørte departementer og i tråd med utredningsinstruksen, utarbeide et høringsnotat med forslag til
oppfølging.

Vannkraft:
Regjeringen vil legge til rette for en forsvarlig utnyttelse av det gjenværende potensialet for ny
vannkraft. I tillegg skal endringen i grunnrenteskatten på vannkraft til en kontantstrømskatt for nye
investeringer, legge til rette for lønnsomme investering i norsk vannkraftverk. Regjeringen vil legge til
rette for miljøforbedringer i vassdrag med eksisterende vannkraftutbygginger. De miljøforbedringer
som kan oppnås må veies opp mot tapt kraftproduksjon og reguleringsevne. I de nærmeste årene vil
det bli behandlet flere saker om revisjon av vilkår i eldre vassdragsregulerings-konsesjoner.
Havvind: Regjeringen arbeider videre med rammeverket for arealtildeling for vindkraft til havs, og
har som mål å starte prosessen med tildeling av areal på Utsira Nord rundt årsskiftet og starte
auksjonsprosessen på Sørlige Nordsjø II i løpet av første kvartal 2022. Regjeringen vil legge til rette
for samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging av havvind i Norge, og legger til grunn at utbygging av
bunnfast vindkraft til havs kan skje uten statsstøtte. Enova skal være hovedvirkemiddelet for
eventuelle støtteordninger for flytende havvind. Regjeringen vil åpne for at interesserte selskaper.
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INKLUDERING OG SKOLE
Barne- og familiedepartementet:
Fra 2022 foreslår regjeringa å slå sammen Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, Barneog ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Dermed blir
dette en post, nr 61.

Kap 846. Post 61 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.
Hovedfunn:
Post 61 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge foreslås økt til 864,5 mill for 2022.
Dette er en økning på 348 mill. fra saldert budsjett 2021, men trukket fra for sammenslåingen av post
60 og 62 (94,7 mill), er det en reel økning av post 61 på 253,3 mill.
Dette inkluderer blant annet:
• 35 mill for å styrke tilskuddsordningen.
• 215 mill til å starte en nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022.
• Ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.
Fritidskortet:
Det blir lagt opp til at kommunene som deltar i det pågående prøveprosjektet, blir med i den
nasjonale fritidskortordninga fra høsten 2022. I tillegg blir det foreslått at 18 nye kommuner deltar
fra høsten 2022.
Høsten 2022 vil hvert enkelt barn få 1 000 kroner til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte
fritidsaktiviteter. Fra 2023 blir det lagt opp til en årlig utbetaling på 2 000 kroner per barn. Med
helårseffekt blir den samlede utgiften til fritidskortet i 2023 rundt 550 mill. kroner.
(Kap. 846, post 21 Spesielle driftsutgifter, er foreslått økt med 10 millioner for den nasjonale
utrullingen av fritidskortet. Den samlede økningen i løyvinga til fritidskortet er på 225 mill. kroner
fordelt på de to postene.)

Kunnskapsdepartementet:
Departementet foreslår å styrke tilskuddsordningen for sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner
med 30 mill. kroner i 2022. Dette vil bidra til at flere lokale organisasjoner kan få støtte til arbeidet
sitt på integreringsfeltet.
I tillegg er det i 2021 løyvd midler til etablering av en idébank for formidling av god praksis og
synliggjøring av innsats fra sivilsamfunnet for integrering. Departementet foreslår 1 mill. kroner til å
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drift denne tjenesten i 2022. Mer informasjon finnes i budsjettomtalen under kap. 290, post 01 og
kap. 291, post 71.
Kap 291. Post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner,
foreslås økt med 30 mill til 192,1 mill. Hvorav:
1. 121,2 mill. kroner til tilskottsordning for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner,
økning på 25 mill (som friluftsorganisasjonen kan søke på) .
2. 40,9 mill. kroner til nasjonale ressursmiljø (øremerket til ulike organisasjoner), økning på 3,4
mill fra i fjor.
3. 30 mill. kroner til ei utprøving av klippekortordning for ekstra norskoppføring, økning på 10
mill fra prøveordningen i fjor, men denne økningen kom allerede på revidert
nasjonalbudsjett og er foreslått videreført.
Finner ingenting om hverken friluftsliv eller fysisk aktivitet i skolen.

Klima- og miljødepartementet:
Hovedfunn:
•
•
•
•

Friluftslivsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn, 10 mill som i fjor, opp 1 million fra
2021.
Det er sett av 1,2 mill. kroner til Norsk Friluftslivs prosjekt «Integrering gjennom friluftsliv».
«Friluftsliv i skolen» (Norsk Friluftsliv) videreføres med 1,2 mill. I tillegg kommer 1 mill til
kartlegging av suksessfulle tiltak i skole, SFO og barnehage.
Post 51 Den naturlige skolesekken, 5 mill, ned fra 10,442 mill i fjor.
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