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BUDSJETTNOTAT 2020 

Til Stortingets familie- og kulturkomité  

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for 28 interkommunale 

friluftsråd som igjen har 240 medlemskommuner. Vår hovedoppgave er å fremme det 

allmenne friluftslivet. 

 

Friluftsliv for alle 

Friluftslivet er en viktig del av den norske kulturen. Det er viktig at dette kommer tydelig 

frem når det nå utarbeides en Stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. En 

hovedoppgave for friluftsrådene er å bidra til at alle har mulighet til å ta del i denne delen 

av vår kultur. Dette gjøres ved å arbeide med fire hovedområder, areal, anlegg, aktivitet 

og allemannsrett. Dette innebærer blant annet sikring og tilrettelegging av områder og 

organiserte friluftsaktiviteter.   

 

Barne- og familiedepartementets budsjettforslag 

Fritidskort 

Deltakelse i fritidsaktiviteter som oppleves som meningsfulle er viktig for trivsel og 

utvikling. FL er derfor glad for at Barne- og familiedepartementet i kap. 846 post 61 

prioriterer midler til en prøveordning for å teste fritidskort for alle barn og unge mellom 6 

og 18 år. Vi forutsetter at friluftslivstilbud over flere dager som friluftsskoler vil falle inn 

under ordningen. Barne- og ungdomskulturmeldingen som er på trappene viser at 

kulturlivet for barn og ungdom prioriteres. Ordningen med fritidskort kan bli et viktig bidrag 

til at alle kan delta i blant annet kulturaktiviteter som friluftsaktiviteter. FL ber komitéen 

understreke viktigheten av at friluftsaktiviteter er en del av fritidstilbudet til alle 

barn og unge. Dette fordi friluftslivet er en unik arena for mestring, utvikling av sosial 

kompetanse, motorisk utvikling og for å bli trygg på å være ute i naturen. 

 

Kulturdepartementets budsjettforslag 

Spillemidler  

Det er mange som driver med egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv og dermed er 

spillemidler til turstier, kart og løyper viktig for at friluftsområder er tilgjengelig for folk flest. 

FL vil understreke viktigheten av spillemidler til idrettsanlegg (herunder friluftstiltak), 

løypetiltak og overnattingshytter, for at det skal være enkelt å drive med friluftsliv. 

Nærmiljøanlegg som brygger, badeplasser, gapahuker, bålplasser, naturlekeplasser og 

friluftsporter er også viktig for å stimulere til friluftsaktivitet. 

 

Selv om mange drar på tur og utøver friluftsliv på egenhånd er det også mange som ikke 

driver med egenorganisert friluftsaktivitet. Friluftsrådene organiserer en rekke aktiviteter 

slik at alle kan få kunnskap og erfaringer med å utøve friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Aktivitetene retter seg mot mange ulike grupper som barn, eldre, lite aktive, minoriteter og 
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personer med nedsatt funksjonsevne. Slike aktiviteter bidrar til trivsel og at alle kan få 

kunnskap og erfaringer til å drive med friluftsliv på egne premisser. Utlån av utstyr er 

også viktig for at flere kan drive med friluftsliv. Disse tingene gjør at flere kan ta del i 

denne delen av vår kultur og at mange får flere verktøy til å ta vare på egen helse. 

 

FL setter stor pris på økningen i spillemidlene til friluftsaktivitet i 2018 og 2019. Midlene er 

blant annet brukt til det den vellykka aktiviteten friluftsskolen, som er en friluftsaktivitet for 

barn i skoleferier. 

 

Handlingsplan for Friluftsliv som er utarbeidet på tvers av departementene og har 

undertittel: «Natur som kilde til helse og livskvalitet» fastslår at «Det er grundig 

dokumentert at naturopplevelse og fysisk aktivitet i naturen har betydelige positive 

virkninger for både psykisk og fysisk helse». Friluftsrådenes Landsforbund mener at 

friluftslivsaktivitet bør settes høyere på dagorden, og håper på en ytterligere opptrapping 

av spillemidler til dette formålet.  

 

FL ber komiteen understreke viktigheten av spillemidler for å få til allsidig aktivitet i 

befolkningen. Spillemidler øremerket fysisk tilrettelegging for friluftsliv og 

friluftsaktiviteter er svært viktig for å stimulere til aktivitet i natur. Vi ønsker en 

opptrapping av spillemidler til friluftsaktivitet for barn og unge, og prioritering av 

spillemidler til oppfølging av Handlingsplan friluftsliv med blant annet stier, 

turveier og turruter.  

 

Merverdiavgiftskompensasjon 

I kulturdepartementets budsjettforslag kap. 315 post 70 er det foreslått en økning i 

ordningen til merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor og dette støtter vi. FL mener 

at frivilligheten legger til rette for verdifulle friluftsaktiviteter som kan styrkes ved denne 

økningen. 

 

Kontaktpersoner:  

 

Morten Dåsnes, daglig leder. Tlf. 416 18 459 

Ingrid L. Wigestrand, rådgiver. Tlf. 913 43 672 


