
Inkludering i kulturlivet

I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet for 2020 fikk Kulturtanken oppdraget med å 
etablere en ordning for inkludering av barn og unge i kultur: 

• «I 2020 vil Kulturdepartementet styrke arbeidet med å inkludere barn og unge i kultur, 
med særskilt vektlegging av det frivillige kulturlivet. Kulturtanken får i oppdrag å etablere 
en søknadsbasert ordning for inkludering i kulturliv, jf. Prop. 1 S (2019-2020), kap. 315 
post 76 tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge.»

• Tilskuddsordningen er del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens 
målsetting om barn og unges deltakelse.

• Målgruppene for ordningen er: Barn og unge fra lavinntektsfamilier, med 
minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser.

• Tilskuddsordningen er på 5 mill. og ble lansert september 2020



Inkluderende kulturliv – tildelinger 2020

• i 2020 kom inn 135 søknader og det var søkt om til sammen
34,8 millioner. 

• Etter vurdering i KUD ble det gitt et ekstratilskudd på 4 mill, 
slik at tildelingssummen var på 9.mill

• 55 søknader fikk tildeling I 2020



Geografisk fordeling



Sjangermessig fordeling



To prosjekter

• Unge Funksjonshemmede: En etterspurt veileder for inkludering. 

Organisasjonen fikk støtte til prosjektet «Barrierefri fritid! En 

inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere».

• Hålogaland Amatørteaterselskap: 

Sámi Nuoraid Lávdi/Saemien noeri låajtoe

/Sáme Nuorra Sedna/Ung Samisk Scene 





Tildelingskriterier 2021

Prosjektet skal ha etablert samarbeid mellom ulike aktører; aktører med ulikt
interesseformål, mellom profesjonelle og amatør/frivillige, eller tverrsektorielle samarbeid

Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører. Eksempelvis kan 
samarbeidspartnere være:

• Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
• Andre frivillige organisasjoner
• Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, 

kommunale frivilligsentraler, museer eller bygdetun
• Søknaden må spesifisere hvordan den enkelte aktør skal bidra og 

hvilken rolle de har.



Tildelingskriterier 2021

• Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

• Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og 
kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte.

• Prosjektet skal vise til gode strategier for å nå målgruppene i 
ordningen og har en plan for hvor mange det tas sikte på å nå.

• Prosjektet skal vise til mulighet for videreførelse etter endt
tiltaksperiode uten nytt tilskudd

https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-frivillighetsregisteret/


Behandlingsprosess

• 15.mai: Søknadsfrist

• 13.juni: Ungdomsrådet diskuterer utvalgte søknader og kommer med uttalelse

• Slutten av juni: administrativ beslutning i Kulturtanken om tildeling

• Svar kan forventes i august/september

• Inkludering i kulturlivet - Kulturtanken

https://www.kulturtanken.no/inkludering-i-kulturlivet/

