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BUDSJETTNOTAT 2021 

Til Stortingets familie- og kulturkomité  

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er paraplyorganisasjon for 28 interkommunale friluftsråd som 

igjen har over 200 medlemskommuner. Over 75% av Norges befolkning bor i en kommune med et 

friluftsråd. Vår hovedoppgave er å fremme det allmenne friluftslivet for alle. 

 

Friluftsliv for alle 

Friluftslivet er en viktig del av den norske kulturen. Friluftslivet er en unik arena for mestring, 

utvikling av sosial kompetanse, motorisk utvikling og for å lære å bli trygg ute i naturen. En 

hovedoppgave for FL og friluftsrådene er å bidra til at alle har mulighet til å ta del i denne sentrale 

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 organisering 

av 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 21 og post 61, prioriterer 

fritidskortet og øker satsingen med 120 millioner for barn fra 6 til fylte 18 år. Ordningen med 

fritidskort kan bli et viktig bidrag til at alle kan delta i kulturaktiviteter som f.eks. friluftsaktiviteter. 

FL ber komitéen understreke viktigheten av at friluftsaktiviteter er en del av fritidstilbudet til alle 

barn og unge. Vi ber komiteen vurdere å inkludere friluftslivstilbud over flere dager slik at tilbud 

som f.eks. friluftsskoler vil falle inn under ordningen.  

 

Prosjekt friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid 

FL har gjennom flere år arbeidet med prosjektet «Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid» som 

er finansiert av Klima- og miljødepartementet. Prosjektet har som mål å kartlegge og utvikle 

suksessrike friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid. I prosjektet har det fremkommet 

forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om hva som gjør at barn trives i organiserte 

friluftsaktiviteter. Denne kunnskapen er det viktig at spres slik at den også kan komme til nytte i 

andre aktiviteter for barn og unge. I 2021 vil det komme enda mer forskning i prosjektet.  

FL ber komiteen gjennom en merknad understreke betydningen av at barn og unge får mulighet til 

å tilegne seg grunnleggende friluftslivsferdigheter, og påpeke at friluftsliv er en viktig del av norsk 

kultur. 
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Innspill til Kulturdepartementets budsjettforslag 

Spillemidler  

 

FL har satt stor pris på økningen i spillemidlene til friluftsaktivitet i 2018 og 2019, men observerte 

at tildelingen stod på stedet hvil i 2020. På bakgrunn av det så argumenterer FL for økning til neste 

år. Spillemidlene blir brukt til friluftskolen, aktivitetstiltak til lite aktive voksne, turstier og løyper, 

og overnattingshytter. Nærmiljøanlegg som brygger, badeplasser, gapahuker, bålplasser, 

naturlekeplasser og FriluftsPorter er også viktige tilretteleggingstiltak, som er viktig for å stimulere 

til friluftsaktivitet og legge til rette for at det er enkelt å drive med friluftsliv.  

 

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». Coronapandemien har ytterligere synligjort behovet for og verdien av friluftsliv for 

alle. Friluftsrådenes Landsforbund mener at friluftslivsaktivitet bør settes høyere på dagorden, og 

håper på en ytterligere opptrapping av spillemidler til dette formålet. 

 

Merverdiavgiftskompensasjon 

I kulturdepartementets budsjettforslag er det en foreslått økning i ordningen til 

merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor i kap. 315 post 70, men det er fortsatt et godt 

stykke igjen til full refusjon. Vi ber Stortinget gjennom merknad understreke behovet for full 

momskompensasjon. FL mener at frivilligheten legger til rette for verdifulle friluftsaktiviteter som 

kan styrkes ved en ytterligere økning. 

 

 

Kontaktpersoner:  

 

Morten Dåsnes, daglig leder. Tlf. 41 61 84 59 

Lisa-Sophie Lundh, rådgiver. Tlf. 94 50 30 27 

Ingrid L. Wigestrand, Rådgiver. Tlf. 91 34 36 72 

 

 


