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FNF i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold takker for muligheten til å gi innspill til ny
tilskuddsordning - Inkluderende møteplasser for frivilligheten. Etter samtale med representanter fra
Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og Fiskerforbund i de tre distriktene, vil vi komme med
følgende innspill:
1. Hvem skal kunne søke på tilskuddet?
Organisasjoner, både lokale og regionale ledd. Kan gjerne oppfordre flere organisasjoner til å
søke sammen.
2. Målgruppe
Det er behov for tiltak for folk i alle aldre og alle grupper, men kan også differensieres slik at
man kan søke om midler til for eksempel barn og unge, og voksne.
3. Type tiltak
-Aktiviteter som er tilgjengelig for alle, for eksempel en familiedag hvor innvandrere blir
inkludert i stedet for å bli satt i egne grupper.
-Introduksjonskurs til friluftsliv, fisketurer, kanoturer, overnattingsturer, matlaging osv.
-Det kan også være forskjellige dugnadsaktiviteter eller andre administrative oppgaver i
organisasjonen.
-Utdanning av tur- og aktivitetsledere er viktig for å holde kontinuitet i prosjekter og
aktiviteter. Innvandrere som målgruppe må kanskje informeres på andre måter enn etnisk
norske, noe som kan være mer tid- og ressurskrevende. Det er derfor en fordel at det er
mulig å søke om lønnsmidler til for eksempel prosjektleder, turleder.
4. Målsetning
Integrere flere ved å få dem med i organisasjonenes vanlige aktiviteter. Økt samarbeid
mellom foreningene. Innvandrerorganisasjoner, skoler, minoritetsråd og frivillighetssentraler
er viktige informasjonspunkter.
5. Ta gjerne kontakt med organisasjonene direkte for innspill til utforming av ordningen. FNF
kan være behjelpelig med kontakt med rette personer i natur- og friluftslivsorganisasjonene.
Frivillighetssentraler kan benyttes for å gi informasjon. Det hadde vært nyttig om
Fylkeskommunen skaper en møteplass for dialog med de organisasjonene og andre, som har
fått bevilget midler. Da kan man dele erfaringer med hva som funker og hva som ikke funker.
Det må også være enkelt å søke om midler og rapportere om brukte midler. Det bør være
gode veiledere for dette, og eventuelle språkbarrierer må tas hensyn til.

