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Innspill til utkast til regelverk for søknadsbasert ordning for mangfolds- og 

inkluderingstiltak 

Norsk Friluftsliv takker for muligheten til å komme med innspill til departementets utkast til den nye 

tilskuddsordningen som ble fremmet i Idrettsstrategien. 

 

Ønske om justering av regelverket 

Vi mener departementet har utarbeidet et godt utkast til regelverk, men har et innspill av prinsipiell 

karakter, som innebærer et forslag til justering av tildelingskriteriene. 

I forslaget likestilles kommunale frivillighetssentraler med frivillige organisasjoner, slik at de kan søke 

på ordningen. Vi mener at forslaget til regelverk slik det er foreslått bryter med intensjonen i 

idrettsstrategien, der det står:  

«Ordningen skal være åpen for organisasjoner, lag og foreninger fra hele landet som organiserer 

idrett eller fysisk aktivitet for barn og ungdom. Aktører både innenfor og utenfor den organiserte 

idretten skal kunne søke. Aktuelle søkere kan eksempelvis være idrettskretser, særforbund, idrettsråd, 

idrettslag, friluftsorganisasjoner eller aktører som tilrettelegger for egenorganisert idrett og fysisk 

aktivitet.» 

Denne teksten signaliserer tydelig at midlene er tiltenkt frivillige organisasjoner, og miljøer som 

tilrettelegger for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, og ikke kommunale foretak.  

De kommunale frivillighetssentralene oppleves lokalt ofte som en «konkurrent» til frivilligheten i den 

forstand at de rår over kapasitet og ressurser organisasjonene sjelden har. Hvis det skal åpnes for at 

disse skal kunne søke, må det være en forutsetning at dette gjøres i samarbeid med en eller flere 

frivillige organisasjoner/lokale lag og foreninger. Dette sikrer større grad av medvirkning og lokal 

forankring. 

 

Vi ber dermed om en tilføyelse til punkt 3, tildelingskriterier. 

Kommunale frivillighetssentraler kan søke i samarbeid med lokale lag og foreninger. 

 



Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og 

Fiskerforbund, Norges KFUK-KFUM-Speidere, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund,4H Norge, Norges Røde 

Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Kristen Idrettskontakt, Skiforeningen, Skogselskapet, Syklistenes Landsforening, Norsk Kennel 
Klub, Norges Sopp- og nyttevekstforbund 

 
 
 

 

 

Norsk Friluftsliv ønsker plass i innstillingsutvalget 

Vi forutsetter at medlemmene i tildelingsutvalget har et helhetlig perspektiv, men samtidig vil det 

være viktig med bred kompetanse i utvalget som skal innstille tildelinger. Friluftsliv er ett av 

tildelingsområdene, og tidligere statsråd uttrykte at det var ønskelig at Norsk Friluftsliv, som 

fellesorganisasjonen for de frivillige friluftslivsorganisasjonene har plass i utvalget.   Norsk Friluftsliv 

har hatt ansvaret for det nasjonale inkluderingsarbeidet i friluftslivet siden 2015, og vi håper 

departementet ved utnevnelsen mener vår kompetanse på inkludering og mangfold i friluftslivet vil 

være nyttig i sammensetningen av utvalget. 

 

Naturen som inkluderingsarena 

Norsk Friluftsliv vil arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle. Friluftsaktivitet skal være like 

tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. 

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering. Mange opplever naturen som en åpen 

og fordomsfri arena som ikke stiller spørsmål om hvem du er og hvor du kommer fra. Derfor tror 

Norsk Friluftsliv at friluftslivet kan bli Norges største inkluderingsarena. 

Friluftslivet er også en arena for å komme i kontakt med andre, og på den måten bidrar friluftslivet 

også til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Alle bør få oppleve 

friluftlivsglede. Vi må derfor være oppmerksomme på hvordan økonomi, kultur og funksjonsevne kan 

ekskludere – slik at alle som ønsker å delta i friluftslivet får muligheten til det 

 

https://norskfriluftsliv.no/temaer/inkludering/   

https://norskfriluftsliv.no/vare-prosjekter/dette-er-flerkulturelt-friluftsliv/  

http://www.turmat.no/  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Friluftsliv 

 

 

        
Bente Lier        Siri Meland 

Generalsekretær       Fagsjef samfunnskontakt 
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