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Ungdom og Fritid stiller seg også positive til
måten Bufdir foreslår å løse søknadene fra
sentralleddet i frivillige organisasjoner som
skal jobbe i flere enn fem kommuner. Det er
en helt sentral verdi at en del av ordningen
også kan gå til nasjonale prosjekter som
bidrar til å utvikle verktøy og metoder, uten at
søknadsprosessen blir for komplisert og
byråkratisk.
Ungdom og Fritid opplever det som positivt at
kommunene selv ikke skal rangere egne
søknader, men at dette håndteres sentralt av
Bufdir. Vi vil allikevel bemerke at vi opplever
at dette har flere sider. Noen kommuner
forfordeler egne søknader, mens andre
kommuner prioriterer fortrinnsvis søknader
fra frivilligheten. Begge deler er, fra vårt
ståsted, problematisk. En sentral håndtering
stiller derfor krav til en rettferdig balanse
mellom kommunenes egne søknader og
frivillighetens søknader.
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Høringsnotatet sier videre at det innenfor
ordningen «inkludering av barn og unge» skal
innføres såkalte aktivitetstyper basert på
tidligere tildelinger. Ungdom og Fritid mener
at de gjeldende aktivitetstypene bør være
gjenstand for drøftinger i samarbeidsgruppen
for fritidserklæringen, slik at man til enhver
tid er samkjørt med sivilsamfunnets behov og
retning.

Ungdom og Fritid mener at
tilskuddsordningen «Ungdomstiltak i større
bysamfunn» er viktig for å ivareta intensjonen
om en innovasjons- og etableringsstøtte for
fritidsklubber og ungdomshus. For at dette
fullt ut skal realiseres, mener vi at ordningen
må styrkes og utvides slik at alle kommunene
kan søke om midler. I dag står nærmere 90
kommuner uten et slikt tiltak. Man kan tenke
seg en løsning hvor det åpnes for at disse
kommunene kan søke om støtte gjennom
ordningen.
Ungdom og Fritid mener videre at det er en
sentral verdi at etablering av fritidsklubber
skjer i kommunal regi. Dette ivaretar behovet
for stabilitet og bærekraftig drift av tilbudet.
Hverken ungdom, ansatte eller frivillige er
tjent med at tilbudene opprettes, for så å
legges ned når prosjektet er ferdig.

