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Vi støtter dette!
Vi merker oss at det ligger en bred forståelse
av utenforskap til grunn her, som ikke er
avgrenset til enkeltvariabler. Det tror vi er
bra.
Vi lurer på hvorfor 24 år er valgt som øvre
aldersgrense. I andre sammenhenger er det
26 år som regnes som den øvre grensen. Det
gleder blant annet i forbindelse med det
offentlige driftstilskuddet vi mottar (som
administreres av Bufdir på vegne av Barne- og
familiedepartementet) og Frifond-ordningen.
Det er bra om det offentlige er konsekvente.
Vi foreslår derfor at "24 år" erstattes med "26
år".
I møte med det offentlige
virkemiddelapparatet, når vi søker om
prosjektmidler til inkluderingstiltak, virker det
som vi iblant møter en holdning om at
lavterskeltilbud og egne tiltak spesielt rettet
mot ekskluderte grupper er det som skal til.
Fra vår synsvinkel virker dette
stigmatiserende, og ikke inkluderende.
De som ikke får være med er ikke
nødvendigvis ressurssvake. Kanskje har de
bare dårlig råd. Vi hører mange historier fra
våre orkestre om noen som ikke egentlig har
råd til å være med, men som likevel får være
med uten å betale. Kostnadene dekkes av
orkesteret, utenfor statistikker og offisielle
virkemidler.
Derfor mener vi at det er vel så viktig å sørge
for at de ordinære aktivitetene er åpne,
tilgjengelige, inkluderende og rimelige.
Organisasjoner som er økonomisk robuste, og
som ikke er avhengig av å kreve høye
deltakeravgifter, har også bedre mulighet for

å være inkluderende. Vi regner med at dette
derfor tolkes som at ikke bare nye aktiviteter
for målgruppen, men også tiltak som senker
terskelen for å delta i allerede eksisterende
tilbud, er omfattet.
Kanskje kriterium d) og e) har rom til å
spesifisere at det er snakk om «nye eller
eksisterende» fritids/ferieaktiviteter?
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Vi er positive til intensjonen om at det
offentlige og kommunene bør samarbeide
bedre. Derfor synes vi det er bra at
kommuner som får midler gjennom
tilskuddsordningen, må ha en helhetlig plan
for samarbeidet mellom kommuenen og
frivillige.
Samtidig er vi opptatt av at frivillig aktivitet
ikke instrumentaliseres. Aktiviteten finnes for
sin egen skyld. Det er et mål å inkludere flest
mulig i frivillige aktiviteter, men den frivillige
aktiviteten er ikke i seg selv et virkemiddel i
det offentliges arbeid. Samarbeid mellom det
offentlige og frivilligheten må være preget av
respekt for frivillighetens egenart.

§2-3 Rangering av søknader

§2-4 Lokal kunngjøring

En måte å sikre at dette kommer fram i
forskriften, kan være å endre første avsnitt til
«(...)en knutepunktfunksjon som skal
koordinere det frivillige og offentlige arbeidet
i kommunen rettet mot målgruppen. Dette
skal gjøres på en måte som ivaretar det
offentlige og de frivillige organisasjonenes
egenart og eierskap til eget arbeid.»
Som nasjonal frivillig organisasjon har vi iblant
følt at vi står litt på siden av ordningene vi har
søkt på. Vi er derfor opptatt av at vi ikke faller
utenfor systemet når vi søker støtte til tiltak
som skal gjennomføres i flere kommuner i
ulike deler av landet. I den sammenhengen er
vi usikre på hvordan det vil slå ut at
kommunene skal prioritere søknader for noen
ordninger, men ikke alle (de som kommer fra
nasjonale frivillige organisasjoner). Vi håper
forskriften vil sørge for at ulike typer søknader
for ulike typer tiltak alle blir godt ivaretatt.
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Forutsigbare ordninger gjør det lettere for
organisasjonene å planlegge og gjennomføre
aktiviteter. Vi ser det derfor som positivt at
det kan søkes om og bli innvilget midler for
inntil en treårsperiode.
Vi setter også på at det sies tydelig at
kommersielle eller lovfestede offentlige tilbud
faller utenfor. Vi vil være så ubeskjedne å
påstå at frivillig aktivitet har en viktig
myndiggjørende funksjon. Gjennom å delta i
frivillige aktiviteter utvikler man dannelse på
en måte som kommersielle tilbud vanskelig
kan etterlikne.
Vi ser at det ikke gis tilskudd til å dekke
medlemsavgifter. Vi antar at det skyldes at
det planlagte Fritidskortet skal ta seg av dette.
Likevel er det viktig for oss å nevne at
- medlemsavgifter er et viktig hinder for
deltakelse for mange
- å få støtte til å dekke medlemsavgifter vil
gjøre en stor og viktig forskjell i arbeidet for å
inkludere flere
- Vi har foreløpig fått lite informasjon om
nøyaktig hva Fritidskortet skal dekke, hvordan
det skal virke, eller når det skal gjennomføres.
Blant frivillige organisasjoner er det stor
usikkerhet om hvordan vi skal forholde oss til
dette.
Derfor vil vi foreslå at punktet om «innebærer
å dekke medlemsavgifter» strykes fra listen
over hva som ikke kan dekkes av
tilskuddsmidler. Så kan det eventuelt legges til
senere, hvis og når en fungerende nasjonal
Fritidskort-ordning er oppe og går.
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