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4 1. Innledning

Overalt finnes ung frivillighet. Enten det er i 
speiderlag, ungdomspartier eller kor, samler 
unge seg over hele landet på demokratisk 
og frivillig vis for å dyrke sine interesser og 
forandre samfunnet rundt seg. Noe av det 
fineste med det norske samfunnet er at vi er 
verdensmestre i frivillig deltakelse.1 Det er 
mangfoldet og omfanget av barne- og ung-
domsfrivillighet et bevis på. 

Vi i Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU) er stolte over 
å presentere vår sjette rapport om tilstanden 
i barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge. 
Som paraplyorganisasjon for 95 frivillige 
barne- og ungdomsorganisasjoner er det 
viktig for oss å vise frem hvor stor den unge 
frivilligheten er og hvilken betydning den har 
for samfunnet. For oss er det også viktig å 
belyse hvilke rammevilkår det unge sivilsam-
funnet jobber innenfor. 

LNU kan igjen dokumentere at den unge 
frivilligheten vokser. Det er en trend vi har 

sett i over ti år. I fjor vokste barne- og ung-
domsfrivilligheten med mer enn 13 000 med-
lemmer – den største økningen siden 2011. 
Til sammen har barne- og ungdomsorgani-
sasjonene godt over 400 000 medlemmer. 
Inkludert ungdomspartiene har organisasjo-
nene 11 000 lokallag over hele landet.  

På tross av at den unge frivilligheten vok-
ser eksplosivt, henger støtten til organisasjo-
nene etter. De siste 10 års økninger av støtten 
til sentralleddene i barne- og ungdomsorga-
nisasjonene er straks spist opp av medlems- 
og prisvekst. Svakere rammevilkår går ut 
over aktiviteter for og med barn og unge. 
Derfor er LNU bekymret for utviklingen i 
støtte til barne- og ungdomsorganisasjonene.

I årets temadel «Stengte dører» beskriver 
vi hvordan jakten etter lokaler har blitt en 
tidstyv og et pengesluk for barne- og ung-
domsorganisasjonene. Knapphet på lokaler, 
særlig til overnatting, stjeler tid fra organisa-
sjonene og hever terskelen for å samle unge 

1. Innledning

Stian Seland, styreleder i LNU
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frivillige. Høye leiepriser går ut over annen 
aktivitet i organisasjonene eller presser opp 
deltakeravgiften. Det siste rammer de med 
dårligst råd. Derfor krever LNU flere, mer til-
gjengelige og billigere lokaler til unge frivillige.

Frivilligheten har stor betydning for 
samfunnet. Tall fra Senter for forskning 
på sivilsamfunn og frivillig sektor viste at 
staten i 2013 bevilget 4,7 milliarder til frivil-
ligheten.2 Samtidig skapte frivillig og ideell 
sektor verdier for 174 milliarder kroner. Det 
er mildt sagt valuta for pengene. I barne- og 
ungdomsorganisasjonene, som typisk har få 
ansatte og mange ivrige frivillige, er gevin-
sten sannsynligvis enda større. 

Enda viktigere er forskjellen den unge 
frivilligheten utgjør for unge rundt om i 
landet. Barne- og ungdomsorganisasjonene 
gir unge mestring, vennskap, meningsfull 
fritid, demokratiforståelse og innflytelse. 
De skaper gode og trygge lokalsamfunn, 
bidrar til integrering og bygger sosial kapital. 

Barne- og ungdomsfrivilligheten rekrutterer 
også mer sosialt jevnt enn de fleste andre 
fritidsaktiviteter.3 For mange er dette starten 
på et frivillig engasjement som varer livet ut. 
Det er vi i den unge frivilligheten stolte av.

Med denne rapporten håper LNU å bringe 
ferske fakta inn i debatten om norsk frivillig-
het. Vi vil vise frem bredden og betydningen 
av den unge frivilligheten i Norge, og peke på 
noen av utfordringene vi står overfor de neste 
årene. God lesning!

Stian Seland,
styreleder i LNU

1. Folkestad, B., D. A. Christensen, K. Strømsnes og P. 

Selle (2015) Frivillig innsats i Noreg 1998-2014. Kva kjen-

neteikner deg frivillige og kva har endra seg? Oslo/Bergen: 

Senter for forskning på sivilsamfunn og offentlig sektor.

2. SSB (2015): Satelittregnskap for ideelle og frivillige organi-

sasjoner, 2013. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no /orgsat/

3. Bakken, A., L. R. Frøyland og M. A. Sletten (2016). Sosiale 

forskjeller i unges liv (NOVA Rapport 3/16).

«På tross av at den unge  
frivilligheten vokser 
eksplosivt, henger støtten 
til organisasjonene etter»
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Grunnstøtte

2. Status for barne- og ungdomsfrivilligheten i 2016

2. Status for barne- og ungdomsfrivilligheten i 2016
I denne delen av rapporten beskriver vi 
utviklingstrekk i den unge frivilligheten. 
Tallene er hentet fra Fordelingsutvalget, som 
forvalter grunnstøtte til nasjonale barne- og 
ungdomsorganisasjoner, og fra LNU, som 
forvalter deler av Frifond.

Den unge frivilligheten vokser
Siden år 2000 har de frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjonene blitt flere og 
større. I skrivende stund finnes det 130 
unike organisasjoner som enten har mottatt 

grunnstøtte fra Fordelingsutvalget, har søkt 
Frifond organisasjon eller er medlemmer av 
LNU. Sammensetningen av organisasjonene 
er illustrert i figur 1. Alle organisasjonene er 
listet opp i kapittel 5.

Organisasjonene har fått 13 000 flere 
tellende medlemmer under 26 år det siste 
året, og har rundet 400 000 – ikke med-
regnet ungdomspartiene (figur 2). Det er 
den største veksten i den unge frivilligheten 
siden det spesielle året 2011, da barne- og 
ungdomsorganisasjonene opplevde en stor 

Figur 1: Barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge
Totalt antall frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge som enten er medlem av LNU, 
mottar nasjonal grunnstøtte fra Fordelingsutvalget eller mottar støtte fra Frifond organisasjon.
KILDE: FORDELINGSUTVALGET, LNU

20102009200820072006200520042003200220012000 2015 20162014201320122011

60

80

100

62

90

106

97

86

98

LNU-medlemmer

Frifond organisasjon

95

91

68 67

81

71



7Ung frivillighet 2016 

tilstrømning av medlemmer etter terror-
angrepene 22. juli. Veksten skjer i et bredt 
mangfold av organisasjoner. Blant de som 
vokste mest i 2015 finner vi blant annet 
Redningsselskapet Ung, Natur og Ungdom, 
Ungdommens Sjakkforbund og HEKTA. 

Antall lokallag i barne- og ungdoms-
organisasjonene ligger på rundt 9000 
(figur 3). Dette tallet har vært rimelig stabilt 
siden starten av 2000-tallet. Lokallagene 
er spredt utover hele landet, og så godt som 
ethvert sted i Norges finnes minst én aktiv 

Hovedfunn
• Det er nesten 150 landsdek-

kende barne- og ungdoms-
organisasjoner i Norge i 2016. 

• De engasjerer over 400 000 
betalende medlemmer  
under 26 år.

• I 2015 fikk organisasjonene mer 
enn 13 000 flere medlemmer.

• Organisasjonene, inkludert  
ungdomspartiene, har over 
11 000 lokallag.

Figur 2: Medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonene
Tellende medlemmer blant organisasjoner som mottok grunnstøtte året etter grunnlagsåret, 
2005-2015 (inkluderer ikke ungdomspartiene).
KILDE: FORDELINGSUTVALGET

Figur 3: Lokallag i barne- og ungdomsorganisasjonene
Tellende lokallag blant organisasjoner som mottok grunnstøtte året etter grunnlagsåret,  
2005-2015 (inkluderer ikke ungdomspartiene).
KILDE: FORDELINGSUTVALGET
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Figur 4: Medlemmer i ungdomspartiene
Tellende medlemmer (Frifond organisasjon) og totalt antall  
medlemmer blant ungdomspartiene, 2010-2014.
KILDE: LNU
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ungdomsorganisasjon. Mange steder er det 
flere titalls lokallag som driver et mangfold 
av aktiviteter.

Den sterke veksten i det unge sivilsam-
funnet, inkludert de samfunnspolitiske 
organisasjonene, viser at barn og unge 
har et stort frivillig engasjement. Ungdom 
engasjerer seg fortsatt i stort monn i orga-
nisasjonslivet for å påvirke samfunnet og 
dyrke sine interesser, og veksten ser ut 
til å tilta. Det tyder også på at barne- og 
ungdoms organisasjonene har lykkes med å 
tilpasse seg forventningene dagens unge har 
til politisk og frivillig arbeid.

 
Ungdomspartiene er fortsatt store
Ungdomspartiene har også vedvarende høye 
medlemstall. Fra 2013 til 2014 er det totale 
antallet medlemmer stabilt på drøyt 37 000, 
men antallet tellende medlemmer synker noe 
(figur 4) til drøyt 15 000. To mulige årsaker 
er at medlemsmassen har blitt eldre, slik at 
færre er under 26 år, eller at en større andel 
av medlemmene har betalt mindre enn 50 
kroner i kontingent. Det er viktig å presisere 
at ungdomspartiene selv bestemmer sine 
kontingentsatser, og at 50-kronerskravet 
kun har betydning for LNUs støtteordning 
Frifond organisasjon (se faktaboks).

Ungdomspartiene har 
rundt 2400 lokallag. Også 
dette tallet har vært stabilt 
de siste årene. Antallet 
lokallag per organisasjon 
er vesentlig høyere blant 
ungdomspartiene, noe 
som henger sammen med 
at lokallag ofte følger 
kommunegrensene.

Om vi regner sammen 
de tellende medlemmene 
blant grunnstøttesøkere og 
ungdomspartier, har den 
unge frivilligheten nesten 
420 000 medlemmer. Om 
vi i tillegg regner inn med-
lemmer i organisasjoner og 
ungdomspartier som har 
betalt lavere kontingent 
enn 50 kroner, blir tallet 
enda høyere.

Støtten blir spist opp 
Barne- og ungdomsorganisasjonene mottar 
både prosjekt- og driftsstøtte. For de fleste 
organisasjonene er nasjonal grunnstøtte fra 
Barne- og likestillingsdepartementet den 
eneste sentrale driftsstøtten de mottar. Det 

Figur 5: Tellende lokallag i ungdomspartiene
Antall tellende lokallag (Frifond organisasjon) i ungdomspartiene, 2010-2014.
KILDE: LNU
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betyr at sentralleddene fritt kan bruke mid-
lene til aktivitet, administrasjon, utvikling 
eller noe helt annet – tilpasset organisa-
sjonens egne behov. Sterke sentralledd gir 
større kapasitet og kompetanse i organisasjo-
nene, og gir rom for nye prosjekter som kan 
utvikle organisasjonen.    

Siden 2005 har grunnstøtta blitt økt flere 
ganger, men økningene har vært små og 
har raskt blitt spist opp av medlemsvekst i 
organisasjonene og inflasjon (figur 6). I 2015 

Nasjonal grunnstøtte: 
Landsdekkende, frivillige 
og demokratiske barne- og 
ungdomsorganisasjoner av en 
viss størrelse kan motta støtte 
fra Barne- og likestillings-
departementet til nasjonalt 
arbeid. Ungdomspartier og 
noen andre organisasjons-
typer er ikke omfattet av 
ordningen. 

Frifond: Frifondsmidlene skal 
støtte lokal aktivitet i den unge 
frivilligheten. Landsdekkende, 
frivillige og demokratiske 
barne- og ungdomsorgani-
sasjoner av en viss størrelse 

kan motta midler til lokallag 
gjennom støtteordningen 
Frifond organisasjon. Frittstå-
ende grupper kan motta støtte 
fra Frifond barn og unge. 
Frifond forvaltes av LNU og 
Norsk Musikkråd.

Tellende medlemmer:  
I forskrift om tilskudd til 
frivillige barne- og ungdoms-
organisasjoner, som styrer 
tildelingen av grunnstøtte, er 
et tellende medlem definert 
som «en person som pr. 31. 
desember i grunnlagsåret er 
under fylte 26 år, individuelt 
og frivillig har meldt seg inn i 

en organisasjon, står i med-
lemsregisteret, og har bosted-
sadresse i Norge. Medlemmet 
skal ha betalt årskontingent 
for grunnlagsåret.»

Tellende lokallag:  
I forskriften regnes lokallag 
som «laveste nivå av selv-
stendig, demokratisk enhet 
i organisasjonen. Lokallaget 
må ha vedtekter, minst 5 
tellende medlemmer og eget 
styre valgt av og blant med-
lemmene i lokallaget, og må 
ha hatt minst én medlemsret-
tet aktivitet.»

Begreper

«Støtten over 
statsbudsjettet 

har stått på  
stedet hvil»

2. Status for barne- og ungdomsfrivilligheten i 2016
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er grunnstøtta per medlem bare 10 kroner 
høyere enn i 2005, om vi kontrollerer for 
prisvekst. Det er en svært liten økning på 
10 år. Årsaken er både at flere organisasjoner 
har kommet til, at de eksisterende organisa-
sjonene har fått flere medlemmer og at den 
nasjonale grunnstøtta ikke har blitt prioritert 
i statsbudsjettet.

Den sterke medlemsveksten i barne- og 
ungdomsorganisasjonene har ført til at orga-
nisasjonene får mindre per medlem. Igjen 

kan flere barne- og ungdomsorganisasjoner 
melde om mindre grunnstøtte, selv om de 
har fått flere medlemmer det siste året. For 
dem betyr støttekutt mindre aktivitet og 
færre nye satsninger.

En økende andel av Frifond-midlene 
kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, 
mens støtten over statsbudsjettet har stått på 
stedet hvil. Det skaper usikkerhet for orga-
nisasjonene fordi størrelsen på tippemidlene 
varierer mer fra år til år.

Figur 6: Grunnstøtte per medlem
Nasjonal grunnstøtte per medlem blant støttemottakerne i 2005-kroner, 2005-2015. På ti år 
har grunnstøtten per medlem økt med 60 kroner. Om vi korrigerer for prisstigning, er den reelle 
økningen 15 kroner, noe som betyr at grunnstøtten såvidt har holdt følge med prisstigningen.
KILDE: FORDELINGSUTVALGET
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Overnatting i gymsalen. Middag i kantina. 
Kurs på klasserommet, rollespill i aulaen, 
fotballturnering i skolegården. Hver helg 
gjennom hele året samles frivillige barn og 
unge til møter, samlinger og seminarer for 
å overnatte på skoler eller andre offentlige 
bygg. Men hva gjør de når døra til skolebyg-
get er stengt?

For mange barne- og ungdomsorganisa-
sjoner er tilgang på lokaler en av de største 

barrierene for aktivitet. Det kan gå bort titalls 
timer og tusenvis av kroner til å spore opp 
og betale for lokaler til en enkelt samling. 
Om leieprisen blir høy, blir deltakeravgiften 
tilsvarende, og da er det færre som har råd.  
I verste fall er det ingen gymsal å oppdrive, 
og da ryker hele arrangementet.

LNU får ofte henvendelser fra medlemsor-
ganisasjoner som bruker store ressurser på å 
skaffe lokaler. Derfor handler årets temadel 

3. Stengte dører: Unge frivilliges tilgang til lokaler

3. Stengte dører: Unge frivilliges tilgang til lokaler
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om knapphet på lokaler til frivillig arbeid. 
Her beskriver vi noen av problemene unge 
frivillige står overfor i jakten etter et sted å 
være. 

Få og dyre muligheter
Våren 2016 snakket LNU med 34 av våre 
medlemsorganisasjoner og stilte spørsmål 
om deres erfaringer med å skaffe lokaler 
til møter og samlinger. Utvalget er ikke 

statistisk representativt, men vi har vært i 
kontakt med et mangfold av organisasjoner. 
Det gir dermed en pekepinn på hva slags 
problemer de står overfor.

Resultatene er nedslående: Organisasjo-
nene har få og dyre muligheter i sin jakt på 
lokaler. Halvparten av organisasjonene har 
hatt problemer med å låne lokaler, og to av 
tre har måttet betale leie det siste året. Vi har 
også spurt hva organisasjonene betalte sist 
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de leide et lokale. Prisene de oppgir veksler i 
hovedsak mellom fem og femten tusen, men 
noen har betalt langt mer for en helg.  

Flere av organisasjonene LNU har snakket 
med opplever at det har blitt mer krevende 
å finne lokaler de siste årene. De forteller 
at reglene blir strengere, prisene høyere og 
avslagene hyppigere. De bruker lengre tid på 
å fylle ut sirligere skjemaer og å ringe til hun-
drevis av skoler – til ingen nytte. Det er timer 
som kunne gått til å skape aktivitet og vekke 
engasjement blant barn og unge.

 
Fikk nei 41 ganger til ett arrangement
Changemaker ble provosert av stadige avslag 
fra skoler i Oslo og bestemte seg for å kart-
legge svarene de fikk i sin jakt etter lokaler. 
Til to arrangementer, Changemakerhelg høs-
ten 2015 og VinterSNU våren 2016, noterte 
de responsen fra 50 skoler de var i kontakt 
med for å booke lokale for en helg. Noen av 
erfaringene kan du lese om i intervjuet med 
organisasjonskonsulent Alexandra Tsiolas.

Høsten 2015 måtte Changemaker kon-
takte 42 skoler før de til slutt traff blink. De 
fleste skolene svarte ikke, eller svarte kort at 
de ikke leide ut skolen. Til neste arrangement 
kontaktet de alle skolene som ikke hadde sagt 
klart fra at de ikke leide ut. Da var det bare 
30 forsøk som måtte til, mot at Changemaker 
punget ut med 18 000 kroner for helgen.

Avslagene speiler en mislykket politikk 
for lokal frivillighet. Mange kommuner har 

uttalte mål om å slippe frivilligheten til i sine 
bygg, og noen kommuner har rabatter eller 
gratis utlån for barne- og ungdomsorgani-
sasjoner. Likevel opplever organisasjonene 
svært ulik praksis fra skole til skole, og skoler 
behøver ikke å oppgi noen grunn til at de 
ikke leier ut sine lokaler. 

Oslo er en særlig utfordring fordi de fleste 
av barne- og ungdomsorganisasjonenes 
sentralledd har kontorer i hovedstaden. 
Kommunen har en egen forskrift om utleie 
av lokaler til frivillige organisasjoner, men 
Changemaker opplevde at reglene var lite 
kjent og ble håndhevet ulikt. Byrådet i Oslo 
har varslet at forskriften skal revideres.

Koster tid, penger og engasjement
Jakten på lokaler er en enorm tidstyv for 
organisasjoner med mange frivillige og få 
ansatte. Langdryge ringerunder legger beslag 
på administrasjonen eller blir en demotive-
rende plikt for de frivillige. Dyre leiepriser 
stjeler fra potten som skal gå til mat, mate-
riell og reise. Hvis budsjettet sprenges må 
deltakeravgiften opp eller hele samlingen 
avlyses. 

Mest krevende er det å finne lokaler til 
arrangementer med overnatting, som ofte er 
hjørnesteinsaktiviteter i organisasjonene. Det 
er i helgene de største skoleringene og viktig-
ste demokratiske møtene finner sted. Derfor 
er trengselen er størst om slike lokaler. Noen 
organisasjoner arrangerer overnatting i 

«Jakten på lokaler er en enorm 
tidstyv for organisasjoner med 
mange frivillige og få ansatte.»

3. Stengte dører: Unge frivilliges tilgang til lokaler
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Det er spørsmålet organisasjonskon-
sulent Alexandra Tsiolas stiller når 
hun ringer rundt til skoler i de store 
byene, i håp om at organisasjonen 
hun jobber for, Changemaker, kan 
få arrangere helgeseminar der. De 
arbeidsdagene hun bruker på den 
delen av jobben er lite hyggelige. Ofte 
er de direkte ubehagelige. 

– Vi får omtrent bare nei. Vi opp-
lever også at svarene vi får til tider er 
veldig negative. En rektor gav umid-
delbar tilbakemelding om at vi ”bare 
kunne glemme det”, sier hun. 

Enkelte ganger kommer hun ikke 
lenger enn til sentralbordet, før hun 
får nei til å leie skolen. Andre ganger 
blir det rektor sitt ansvar å avvise 

ungdommen. Hun anslår at rundt 
halvparten av avslagene hun får 
er ubehagelig negative. Det er helt 
uavhengig av om det er skoleledel-
sen eller sentralbordet som avslår 
forespørslene. 

– Det blir desto mer ubehagelig 
når vi innser at vi ikke har andre valg 
enn å gå tilbake til de vi har fått nei 
fra for å trygle, sier hun. 

At Changemaker må ringe de ulike 
skolene flere ganger, gjorde dem opp-
merksomme på noe annet. Mange av 
skolene forandret standpunkt mel-
lom hver gang de ringte – fra å være 
positive, til å bli negative til å leie ut 
lokalene til frivillige ungdomsorgani-
sasjoner. Tsiolas mener det snart ikke 
har noe for seg å tenke seg samling 
eller seminar med overnatting på en 
skole. 

– Det er omtrent ikke noe poeng å 
søke om overnatting på skoler lenger. 
Etter at vi så hvor krevende det var, 
og de få positive vi hadde ikke var 
tilgjengelige, eller kostet for mye, 
måtte vi til årssamlingen vår finne en 
kreativ løsning, sier hun. 

Hun håper at kommunene, og 
særlig de store byene, ser verdien i å 
leie ut til barne- og ungdomsfrivillig-
heten. Hun håper også at de vil gjøre 
det enklere for organisasjonene å få 
tilgang til kommunale lokaler, også 
når de skal brukes til overnatting. 

«Kjære rektor, får  
vi låne skolen din?»

Alexandra Tsiolas er  
organisasjonskonsulent  
i Changemaker
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kontorlokaler som ikke er brannsikret, 
med fare for liv og helse, fordi de ikke får 
lokalene de trenger.

Trondheim senker terskelen 
Trondheim kommune har gjort det lettere å 
finne lokaler ved å samle de fleste offentlige 
lokaler på en felles nettside: Bookingbasen.1 
Her kan organisasjoner søke om fast lån eller 
engangslån av lokaler, og kan sortere mellom 
romtyper, størrelse på rommet og bydel. For 
å søke må man bruke sin MinID-bruker, 
som man kan få tilgang til det året man fyller 
13 år. Ordningen er ubyråkratisk og relativt 
enkel å bruke, men har likevel noen mangler.

For arrangementer med overnatting er 
søknadsprosessen mer krevende. Frivillige 
som vil overnatte må fylle ut et langt ekstra-
skjema. Fordi det ikke er oppgitt for hvert 
lokale om det er tilgjengelig for overnatting, 
må man trolig også forvente «nei» på en del 
av søknadene. Det er heller ikke mulig å sor-
tere ut lokaler som har tilgang på kjøkken. 

Flere, billigere og mer tilgjengelige lokaler
Barne- og ungdomsfrivilligheten er svært 

sårbar for dårlige rammevilkår.2 Når titalls 
timer og tusenvis av kroner går bort til å 
finne og leie lokaler, er det tid, penger og 
engasjement som kunne vært brukt på å gi 
flere barn og unge en meningsfull fritid.  
Høyere deltakeravgifter som følge av høye 
leiepriser kan hindre barn og unge fra 
familier med dårlig råd fra å delta. Når det 
er særlig vanskelig å finne arrangementer til 
overnatting, truer det noen av kjerneaktivite-
tene til barne- og ungdomsorganisasjonene. 

Mindre byråkratiske ordninger for å finne 
og leie lokaler sparer organisasjonene for en 
stor administrasjonsbyrde. Billigere lokaler 
sikrer at flere har råd til å delta i frivillig-
heten. Flere lokaler som tilbyr overnatting 
verner om kjerneaktivitetene i barne- og 
ungdomsorganisasjonene. Det er politiske 
tiltak som haster, og som LNU vil arbeide 
videre for.

1. https://www.trondheim.kommune.no/content/1117741288/

Bookingbasen---sok-om-lan-av-lokale

2. LNU (2010): Sårbar frivillighet (LNU Rapport 1). Tilgjengelig 

fra http://blogg.lnu.no/lnu_no_downloads/LNUrapport.pdf

«Mindre byråkratiske ordnin-
ger for å finne og leie lokaler 

sparer organisasjonene for en 
stor administrasjonsbyrde»

3. Stengte dører: Unge frivilliges tilgang til lokaler
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Det er to uker til LAN-partyet til 
Hyperion – Norsk forbund for fan-
tastiske fritidsinteresser i Bergen. 
Lokallagsstyret har brukt lang tid på 
å ringe rundt til skolene i byen, for å 
forsøke å få leie en skole gratis eller 
til en pris som er innenfor budsjettet. 
Til ingen nytte. Enten er det for dyrt, 
eller så sier skolene blankt nei. Sara 
Hauge er generalsekretær i Hyperion, 
og tar blant annet imot samtaler fra 
frustrerte tillitsvalgte. 

– Jeg har opplevd at en av de 
lokale foreningene våre har ringt oss 
og fortalt at de har ringt rundt til 
over 50 skoler, og alle har enten vært 
negative til å leie ut eller for dyre å 
leie. Til slutt har de bare innsett at de 
må betale, selv om det er dyrt, hvis 

ikke må de avlyse arrangementet sitt, 
forklarer Hauge. 

Over hele landet sliter frivillige 
barne- og ungdomsorganisasjoner 
med å få tilgang til lokaler hvor de 
kan arrangere konferanser og semi-
narer, eller et LAN-party i Hyperions 
tilfelle. 

– De lokale foreningene våre 
sier de sliter med å få lånt billige 
lokaler, særlig hvis de vil overnatte 
på en skole. Det blir ofte både dyrt 
for lokallaget og vanskelig for de 
frivillige å få til. Vi opplever at det i 
Oslo og Bergen er nesten umulig å få 
tak i en skole billig eller gratis. Dette 
gjelder også hvis vi har vært veldig på 
tilbudssida, og tilbudt oss å fikse alt 
selv, stille med nattevakter og rydde 
og vaske etter oss, sier hun. 

Ettersom Hyperion ikke har så 
mange nasjonale arrangementer i 
løpet av et år, er det ofte lokallagene 
som blir ansvarlige for å skaffe loka-
ler. Det kan gå på motivasjonen løs 
for frivillige, som har engasjert seg i 
organisasjonen for å spille spill, ikke 
for å sitte på telefonen med skolene i 
kommunen. 

– At det er dyrt og vanskelig å leie 
lokaler går også utover programmet 
på arrangementene og kapasiteten til 
de frivillige, sier Hauge.

Ringte femti  
skoler til ingen nytte  

Sara Hauge er  
generalsekretær i Hyperion
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I dette kapittelet beskriver vi utviklings-
trekk i støtteordningene LNU forvalter. 
Tallene er LNUs egne, hentet fra søknads-
systemet til de ulike støtteordningene, fra 
medlemsundersøkelsen LNU gjennomfører 
blant ledere og generalsekretærer i med-
lemsorganisasjonene og fra Frifond-under-
søkelsen, som sendes ut til alle som har  
søkt Frifond barn og unge.

LNU forvalter tre Frifond-støtteordnin-
ger: Frifond organisasjon, Frifond barn og 
unge og LNU Frifond teater. Vi forvalter 
også fire prosjektstøtteordninger: LNU 
Demokrati midlene, LNU Informasjonsstøt-
ten Nord/Sør, LNU Kultur og LNU Mangfold 
og inkludering. Til og med 2015 forvaltet 
vi også prosjektstøtteordningen LNU 
Ungdomsbevilgningen. Støtteordningene 
forvalter vi på vegne av Kulturdepartemen-
tet, Barne- og likestillingsdepartementet, 
Utenriksdepartementet, NORAD og 
Fredskorpset.

Frifond-ordningene
LNU forvalter tre Frifond-støtteordninger 
som alle gir støtte til lokal aktivitet: 

Frifond organisasjon
Frifond organisasjon gir støtte til 
lokal aktivitet i nasjonale barne- og 
ungdomsorganisasjoner.

Midlene til Frifond organisasjon tildeles 
etter en kriteriebasert fordelingsnøkkel. 
Søkerne ber derfor om ikke om et bestemt 
beløp, men blir tildelt en sum basert på antall 
tellende medlemmer og lokallag.

Frifond barn og unge
Frifond barn og unge gir støtte til lokal aktivi-
tet i frittstående barne- og ungdomsgrupper.
Omsøkt beløp til Frifond barn og unge har 

4. Status for LNUs 
støtteordninger

Figur 7: LNU forvalter 7 støtteordninger  
og deler ut over 150 millioner kroner.

Figur 8: Er LNU en brukervennlig  
forvalter? Respondenter som har svart  
«ingen formening» er tatt ut. Prosent.

Figur 9: Utdelte midler fra støtteordningen 
Frifond organisasjon, løpende kroneverdi.
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Figur 10: Ungdomsklubber, livssyns- og fritidsorganisasjoner var de største mottakerne av 
støtte fra LNUs støtteordninger i 2015.

Figur 13: Frifond Barn og unge. Omsøkt og utdelt beløp 2004-2015, løpende kroneverdi.

Figur 12: Er støtteordningen enkel  
å bruke? Frifond barn og unge. Prosent.

Figur 11: Er støtten avgjørende 
for at prosjektet blir gjennomført? 
Frifond barn og unge. Prosent.
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Figur 18: LNU Kultur. Omsøkt og utdelt 
beløp 2004–2015, løpende kroneverdi.

Figur 14: De største mottakerne av  
internasjonal prosjektstøtte fra LNU i 2015.

Figur 15: De største mottakerne av  
nasjonal prosjektstøtte fra LNU i 2015, 
ikke inkludert Frifond organisasjon

Figur 17: LNU Informasjonsstøtten  
Nord/Sør. Omsøkt og utdelt beløp  
2004–2015, løpende kroneverdi.

Figur 16: Totalt omsøkt og tildelt beløp for LNUs prosjektstøtteordninger, ekskludert Frifond.
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sunket fordi det ikke lenger er mulig å søke 
om mer enn 35 000 kroner per år. Frifond-
undersøkelsen viser at Frifond-støtten er 
avgjørende for at 8 av 10 av de lokale pro-
sjektene faktisk blir gjennomført.

LNU Frifond teater
Frifond teater gir støtte til dans, teater  
og annen scenisk lokal aktivitet.

LNU har ikke sammenlignbare tall for 
Frifond teater, da vi kun har forvaltet støtte-
ordningen siden oktober 2014. 2015 var vårt 
første hele år med forvaltning av ordningen. 
Ettersom det er fortløpende søknadsfrister, 
har vi ennå ikke tall for 2016.

Prosjektstøtteordninger
LNU forvalter fire prosjektstøtteordninger 
som alle støtter organisasjonsutvikling enten 
gjennom internasjonalt arbeid eller gjennom 
nye måter å arbeide på.

LNU Demokratimidlene
LNU Demokratimidlene gir støtte til pro-
sjektsamarbeid med partnere i Øst-Europa/
Balkan.

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør
LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør gir  
støtte til informasjonsarbeid om globale 
miljø- og utviklingsspørsmål.

LNU Kultur
LNU Kultur gir støtte til utvikling av kultur-
tiltak i organisasjonene.

LNU Mangfold og inkludering
LNU Mangfold og inkludering gir støtte 
til prosjekter som fremmer mangfold i 
organisasjonene.

LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør
LNU Ungdomsbevilgningen ga støtte til  
samarbeidsprosjekter mellom norske barne- 
og ungdomsorganisasjoner og organisasjoner 
i Sør. 

Figur 19: LNU Mangfold og inkludering. 
Omsøkt og utdelt beløp 2004-2015, 
løpende kroneverdi.

Figur 20: LNU Demokratimidlene.  
Omsøkt og utdelt beløp 2004-2015, 
løpende kroneverdi.

Figur 21: LNU Ungdomsbevilgningen. 
Omsøkt og utdelt beløp 2004-2015, 
løpende kroneverdi.
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4H Norge

A
Acta - barn og unge i 

Normisjon
ADHD Norge
AFS Norge
AKKS Norge
Aktivitetsklubben
Annai Poopathi Tamilsk 

Kultursenter 
ANSA - Association of  

Norwegian Students Abroad
Arbeidernes Ungdomsfylking

B
bandORG
Barne- og 

ungdomsrevmatikergruppe
BI Studentsamfunn
Blå Kors Barn og ungdom
Brunstad Ungdomsklubb

C
Changemaker
CISV Norge

D
De Frie Evangeliske  

Forsamlinger UNG
De Unges Orkesterforbund
Det Frivillige Skyttervesen
Det Norske Misjons-

selskaps Barne- og 
Ungdomsorganisasjon

Det Vietnamesiske  
Flyktningeforbundet i Norge

Diabetesforbundet
DNT ung
Dysleksi Norge

E
Econa
Elevorganisasjonen
Europeisk Ungdom

F
Flerkulturell  

ungdomssenter i Norge
Foreningen for Hjertesyke 

Barn
Framfylkingen
Framtiden i våre hender
Frelsesarmeens Barn og 

Unge
Fremskrittspartiets Ungdom
Frikirkens Barn og Unge
Frilynt Norge
FYSIO

G
Grønn Ungdom

H
Handikappede Barns 

Foreldreforening
HEKTA
HLFU - Hørselshemmedes 

Landsforbunds Ungdom
Humanistisk Ungdom
Hyperion - Norsk Forbund for 

Fantastiske Fritidsinteresser
Hørselshemmedes  

Landsforbunds Ungdom

Håndverkstedet for  
barn og unge

I
Indremisjonsforbundet UNG
International Students’ Union 

of Norway

J
JUBA
Juvente

K
Korpsnett Norge
Kristelig Folkepartis  

Ungdom
Kristen Idrettskontakt

L
Landsforeningen for 

barnvernsbarn
Landsforeningen for  

nyrepasienter og 
transplanterte

LAWAN - Det Kurdiske  
Ungdomsforbundet  
i Norge 

M
MakeMusic
Mental Helse Ungdom
Metodistkirkens Barne-  

og ungdomsforbund
Miljøagentene
Misjonsforbundet UNG
Motorførernes Avholds-

forbunds Ungdom

5. Barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge
Det er 130 nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner som i 2016 enten mottar 
nasjonal grunnstøtte fra Fordelingsutvalget, mottar støtte til lokallag fra Frifond 
organisasjon og/eller er medlem av LNU.

5. Barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge
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Natur og Ungdom
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studenters Interesse- 
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Redningsselskapet
Rød Ungdom
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S
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Skeiv Ungdom
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Tsjetsjensk Ungdomsforening
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Ungdom Mot Narkotika
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Y
Yekêtî Lawan
Youth For Understanding



«Noe av det fineste med det norske 
samfunnet er at vi er verdensmestre 

i frivillig deltakelse. Det er mang-
foldet og omfanget av barne- og 

ungdomsfrivillighet et bevis på.»
stian seland  

styrelder i lnu


