
Hvordan vise vei til de frivillige 
organisasjonene?
Økt deltakelse under Ukrainakrisen



Status nå
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• Lokale initiativ og nye samarbeid 
pågår allerede

• Tiltak som forebygger ensomhet 
for flyktninger er i gang

• Behov for frivillige oppdrag som 
nye kan melde seg til, og 
synliggjøring av disse 
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Erfaringer fra rapport i 2015

• Krevende å kanalisere befolkningens engasjement til etablerte 
frivillige organisasjoner.

• Manglende kapasitet til opplæring og kvalitetssikring for å møte 
sårbare mennesker.

• Aktivitet i flyktningmottak, som også lå avsidesliggende til.

Nå bosettes mødre og barn direkte ut i kommunene, og rekrutteringen 
skjer i lokallagene. 

Koordinering av frivillige var utfordrende.



Utfordringer nå 

• Engasjerte folk finner ikke 
organisasjoner og oppgaver

• Lokallag har ikke kapasitet til 
opplæring av nye frivillige

• Barn, unge og mødre trenger 
aktiviteten i lokallagene
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Våre erfaringer 
50 % av lokallagene rekrutterer ikke aktivt i februar og mars 2022
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Hvordan vise vei til de frivillige organisasjonene?

Engasjerte folk ønsker å bidra og nye barn og unge trenger 
aktiviteter å delta i. Kan de få plass hos dere nå?

Kan kommunene legge bedre til rette og vise vei til lokallagene?

Frivillig.no og Ungfritid.no bidrar med synliggjøring av de frivillige 
organisasjonene fremover, støttet av Kulturdepartementet, 
Gjensidigestiftelsen og Helsedirektoratet.

"Dugnad for økt deltakelse"
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Vi har plass til flere!

«Vi vil oppfordre alle korpsene i landet til å invitere flykninger 
med i aktiviteten. De lokale skolekorpsene kan være viktige 
bidragsytere i arbeidet med å inkludere ukrainsk barn og ungdom 
i lokalmiljøene de kommer til. 
Det handler om å skape trygge arenaer for både dem og 
familiene deres. Så tenker vi at det er like aktuelt for voksenkorps 
som skolekorps å bidra i den svært krevende situasjonen 
flyktningene er i»

Unni Færøvik, daglig leder i Korpsnett Norge:



En runde i organisasjonene





LNU oppfordrer
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"LNU håper at organisasjoner over hele 
landet hører med kommunen sin 
hvordan de kan bidra og kartlegger 
hvordan nettopp de med sin 
særegenhet kan inkludere flest mulig i 
aktivitetene sine 
– enten det er på en politisk 
sommerleir, i et orkester, på speiding 
eller på søndagsskolen."

Isa Maline Isene, styreleder i 
Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU)



Rapporten tar for seg usikkerhet knyttet til: 

• hvordan tilliten og autonomien til organisasjonene blir 
framover

• hvordan befolkningen vil forholde seg til egne og andres 
behov

Forholdet til det offentlige (stat/kommune) og hvordan frivilligheten 
skal nå ut til folk framover er sentrale tema.

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/lanserer-fire-fremtidsscenarier-for-frivilligheten/

Fra pandemi til framtid
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Hvor vil dere være fremover?


