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Frivillighet Norges årsrapport består av to deler:  
én statusrapport for frivilligheten og den tradisjonelle årsrapporten. Da medlems- 
organisasjonene vedtok en ny strategi for Frivillighet Norge i 2013, var et av tiltak-
ene å «utvikle indikatorer og undersøke utviklingen i medlemsorganisasjonenes 
rammebetingelser [og] holde politikerne enda mer til ansvar for organisasjonenes 
rammebetingelser». Statusrapporten bidrar til dette. Her går vi hvert år gjennom 

frivillighetens økonomiske rammebetingelser, status for forenklingsarbeidet i sektoren, hvor 
forutsigbare organisasjonenes rammebetingelser er, status for forskning om frivillighet og status 
for frivillighetspolitikken i kommunene. I rapporten baserer vi oss på forskning, data fra medlem-
sorganisasjonene, informasjon fra regjeringen, Frivillighetsbarometeret og den kunnskapen vi 
selv har opparbeidet om sektoren gjennom ti års drift. Vi peker også på kunnskapshull som bør 
tettes, slik at frivillige organisasjoner, politikere og byråkrater får den kunnskapen de trenger om 
status for frivilligheten.

Vi håper statusrapporten blir et nyttig verktøy for alle som er opptatt av frivillighetens  
betingelser i Norge, og at den gir et godt grunnlag for arbeidet med å skape større rom  
for frivilligheten i årene som kommer. 

Forsiden, foto: Frivillige på Oslo Pride. Foto: Hedvig Kolboholen
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Frivillighetslandet
Norge er et frivillighetsland. SSB har 
nylig beregnet at den frivillige innsat-
sen tilsvarer 142 000 årsverk. Over 60 
prosent av befolkningen gjør frivillig 
arbeid årlig – noe som gjør Norge til 
verdensmester i frivillighet. Totalt fins 
det rundt 100 000 lag og foreninger 
spredt over hele landet. 

Denne unike posisjonen gjør at frivillig- 
heten skaper store verdier. Frivillige 
organisasjoner sørger for at det er 
leksehjelp på ungdomshuset, at eldre  
får besøksvenner, beredskap til fjells 
og sjøs, at korpset har et sted å øve, at 
stemmer blir hørt i samfunnsdebatten, 
at syke får veiledning fra likepersoner, 
at innvandrere får språktrening og at 
politikere holdes ansvarlige for sine 
valgløfter.  

Men enda viktigere er det at frivillighe-
ten skaper fellesskap. Det finnes ikke en 
bedre måte å bli kjent enn å bli slitne 
sammen, etter å ha jobbet sammen. 
Ikke for å tjene penger, men for en 
klubb, aktivitet eller sak vi bryr oss om.  

Et stort flertall av organisasjonene i 
Norge er lokale lag og foreninger  
som bidrar til sine nærmiljøet. Mens 

næringslivet skaper arbeidsplasser og 
gir innbyggerne noe å leve av, gir et 
blomstrende organisasjonsliv folk noe 
å leve for. 

Folk flest opplever at frivilligheten  
er viktig for dem. I Frivillighets- 
barometeret i 2019 oppga 88 % at  
folks frivillige engasjement er med på 
å utvikle og berike kommunen deres. 
83 % mener det er viktig eller svært 
viktig at kommunen tilrettelegger for 
frivillige organisasjoner. 

På lignende måte som en kommune 
kan legge til rette for vekst og utvikling 
i næringslivet gjennom næringspolitik- 
ken, kan den også skape vekst og 
utvikling i frivilligheten gjennom en 
frivillighetspolitikk. Som kommune  
er det mye å vinne på å forsterke 
samarbeidet med frivilligheten.  

En fersk rapport fra Senter for forskning 
om sivilsamfunn og frivillig sektor viser 
at kommuner som har en frivillighets- 
politikk samarbeider bedre med 
frivillige organisasjoner. Dessverre har 
bare rundt 16 % av kommunene i Norge 
utviklet en helhetlig frivillighetspolitikk 
– et skuffende lavt tall. 

En god start er at kommunen inviterer 
lag og foreninger til en møteplass, og 
spør hva de trenger for å utvikle sin 
aktivitet. Et slikt initiativ kan også 
komme fra frivilligheten. Bedre tilgang 
til egnede lokaler, forutsigbare til-
skuddsordninger, hjelp til å synliggjøre 
aktiviteter eller en enklere vei inn til rett 
person i kommunen, er typiske ønsker 
som kan komme opp. Dette vil gi et 
grunnlag for å utarbeide en helhetlig 
frivillighetspolitikk med konkrete tiltak 
som svarer på foreningenes behov. 

Når dette skrives er vi midt i en interna-
sjonal krise som følge av en dramatisk 
pandemi. Arrangementer, møter,  
øvelser, treninger og de aller fleste 
aktiviteter hvor folk samles fysisk er 
avlyst for å stoppe spredningen av 
koronaviruset. De siste ukene har vi 
også sett frivilligheten på sitt beste. 
Organisasjoner bistår stat og kom-
muner med å håndtere beredskapen, 
de finner nye måter å nå ut til sine 
målgrupper og er med på å dekke 
nye behov som oppstår som følge av 
krisesituasjonen. Samtidig ser vi ekstra 
godt verdien av lag og foreninger  
møteplasser i nærmiljøene når de 
plutselig er borte. 
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Etter krisen skal vi tilbake til en normal- 
situasjon, og det klarer vi ikke uten 
frivilligheten. 2022 er av regjeringen  
utpekt til Frivillighetens år, og 
Frivillighet Norge skal koordinere  
markeringen. For å lykkes vil vi spille 

på lag med medlemsorganisasjoner, 
kommune-Norge og regjeringen. 
Markeringen gir oss en unik mulighet 
til å reise oss sammen, løfte fram de 
frivillige organisasjonene over hele 
landet og legge til rette for at Norge 

fortsatt kan være et frivillighetsland i 
framtida!  

 

Stian Slotterøy Johnsen  
Generalsekretær, Frivillighet Norge 

Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
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Forenkling og forutsigbarhet  
Svært mange nordmenn bruker tid og 
ressurser på å være frivillig. Frivillighet 
Norge jobber for at det skal være enkelt 
å starte og drive en frivillig organisa-
sjon. Når tjenester digitaliseres i høyt 
tempo i samfunnet rundt oss, står 
frivilligheten i fare for å sakke akter-
ut. Frivillig sektor må legge til rette  
for bruk av moderne teknologi og  
kommunikasjonskanaler for å styrke  
og bedre aktivitetene sine, ivareta  
folks rettigheter, øke inntektene sine 
og effektivisere organisasjonsarbeidet. 
Regjeringen har et mål om en enklere 
hverdag for folk flest. Det må også 
innebære en enklere hverdag for de 
frivillige organisasjonene.   

Forenkling frigjør tid og energi som  
frivillige kan bruke på aktivitetene og 
sakene de brenner for. Forutsigbarhet 
gjør det mulig for organisasjoner å 
drive faste aktiviteter og å være demo-
kratiske aktører og stabile samarbeids-
partnere for det offentlige, blant annet 
på helse- og velferdsfeltet.  

Forenklingsreform for 
frivilligheten  
Granavolden-plattformen slår fast at 
det skal gjennomføres en forenklings-
reform for frivilligheten, blant annet 
gjennom digitalisering og effektiv 

statlig forvaltning. Forenklingsreform 
er også et av fire frivillighetspolitiske 
mål i Frivillighetsmeldingen (Meld  
St. 10 (2018-2019)). Det står imidlertid 
lite konkret i regjeringsplattformen  
og meldingen om hva reformen faktisk 
innebærer.   

Livshendelsen «starte og drive  
en frivillig organisasjon»   
I juni 2019 kom regjeringens nye  
digitaliseringsstrategi for offentlig 
sektor, som gjelder for perioden 2019 
– 2025. I den slås det fast at «å starte 
og drive en frivillig organisasjon» er en 
av syv livshendelser som skal prioriteres 
i utviklingen av sammenhengende 
tjenester. Dette betyr at man jobber 
for at alle offentlige tjenester skal 
oppleves sammenhengende og helhet-
lige av brukerne, uavhengig av hvilke 
offentlige virksomheter som tilbyr 
dem. Strategien legger også stor vekt 
på deling og gjenbruk av data etter 
«kun-én-gang»-prinsippet om at det 
bare skal være nødvendig å dele data 
én gang.  

Digitalisering av 
tilskuddsforvaltningen  
I samarbeid med Direktoratet for 
forvaltning og økonomistyring,  

har Kulturdepartementet satt i 
gang arbeidet med å utvikle  
en nettportal med oversikt over alle 
statlige tilskuddsordninger for frivillig 
sektor, slik at det blir lettere for orga-
nisasjonene å finne fram til og søke på 
tilskudd. Løsningen skal være første 
steg på veien til digitalisering av hele 
tilskuddsforvaltningen. Prosjektet har 
frivillig sektor som pilot, men er tenkt 
utvidet til flere sektorer på sikt.   

Videreutvikling av 
Frivillighetsregisteret  
Frivillighetsmeldingen slår fast at 
Frivillighetsregisteret i enda større grad 
skal brukes som inngangskriterium i 
ordninger som er forbeholdt frivillig 
sektor. Meldingen sier også at det er 
et tydelig behov for å videreutvikle 
registeret.  

I september 2019 satte Kulturdeparte-
mentet ned en arbeidsgruppe som 
skal jobbe med videreutviklingen av 
Frivillighetsregisteret. Frivillighet Norge 
deltar i denne gruppen, sammen 
med blant annet Landsrådet for 
Norges barne- og ungdomsorgani-
sasjoner og Brønnøysundregistrene. 
Arbeidsgruppen skal levere sine  
konkrete forslag til tiltak for videre- 
utvikling innen mai 2020.   

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten
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Kartlegging av behov, muligheter 
og løsninger for digitalisering av 
frivillig sektor    
En arbeidsgruppe i Frivillighet Norge  
leverte i 2018 en rapport som beskriver 
status for digitaliseringen av frivillig 
sektor i Norge. I rapporten kommer 
arbeidsgruppen med åtte anbefalinger 
som kan bidra til å fremme digital- 
iseringen av frivilligheten. Disse er 
fortsatt svært aktuelle. Blant annet 
anbefales det at offentlige tjenester 
som ID-porten og Folkeregisteret blir 
gjort gratis tilgjengelig for frivillige  
organisasjoner slik at man kostnadsfritt 

kan få sikret at sine medlemsdata er 
korrekte. Arbeidsgruppen mener også 
at man bør satse på å bygge videre på 
felles løsninger som Frivillig.no og kon-
tinuerlig vurdere behovet for flere slike 
nasjonale lavterskel-løsninger som 
bidrar til å styrke frivilligheten lokalt 
gjennom synliggjøring, mobilisering og 
effektivisering av drift.  

Frivillig sektor er avhengig av å kunne 
legge til rette for bruk av moderne 
teknologi og kommunikasjons-
midler, både for å styrke og bedre 
aktivitetene, og for å møte medlem-
menes og organisasjonens stadig 

endrede krav. Samtidig ser vi at den 
gjennomsnittlige frivillige organisa-
sjon ikke har ressurser til å gjøre denne 
jobben alene. For å få til en god og 
bærekraftig digitaliseringsprosess er 
det bedre å søke samarbeid på tvers av 
organisasjoner, og på tvers av frivillig 
sektor, offentlig sektor og næringslivet.  
Det er en samfunnsoppgave å påse at 
frivilligheten henger med i svingene, 
og organisasjoner må ha ressurser til  
å drive med digitalisering og moderni-
sering uten at det går utover bevilgnin-
gene til aktivitet og anlegg. 

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten

FRIVILLIGHET NORGE MENER   
Frivillighet Norge savner flere og tydeligere mål for innholdet i regjeringens forenklingsreform. 
Det mangler fortsatt konkrete ambisjoner for bruk av Frivillighetsregisteret og for forenkling og 
samordning av tilskuddsordninger.   

På sikt må målet være å etablere en overordnet definisjon av frivillig organisasjon, som 
brukes som inngangsport til alle regelverk som gjelder for frivillige organisasjoner, og som tar 
utgangspunkt i Frivillighetsregisteret. I en tilskuddsforvaltning som blir stadig mer digitalisert, 
bør ambisjonen være direkte kommunikasjon mellom søknadsportaler og Frivillighetsregisteret, 
og at informasjon hentes automatisk og gjenbrukes, akkurat som når hver og en av oss leverer 
selvangivelsen, som er forhåndsutfylt med informasjon fra ulike kilder.   

Det er også behov for en klar plan for digitaliseringen som skal skje i frivilligheten, og 
for digitaliseringen av samspillet mellom staten og frivilligheten. 
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Krav fra frivillig sektor   
Frivillighet Norges medlemsorganisa-
sjoner vedtok på årsmøtet i desember 
2013 11 krav til forenkling i frivillig 

sektor. Kravene ble oversendt til blant 
annet daværende kulturminister 
Thorhild Widvey, som lovet å bedre 

situasjonen. Tabellen på neste side viser 
kravene og hva som har skjedd frem til 
2020.   

Foto: Hedvig Kolboholen

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten



9

Krav fra frivillig sektor   Hva har skjedd?  

1. Det må etableres en overordnet definisjon 
av en frivillig organisasjon, som må brukes 
som inngangsport til alle regelverk som 
gjelder for frivillige organisasjoner  

I Frivillighetsmeldingen argumenterer regjeringen mot å etablere en felles 
definisjon av en frivillig organisasjon på tvers av lover og regelverk. Det er 
mange bestemmelser som gjelder for frivillige organisasjoner, men ulike lover 
som skatteloven, lotteriloven, merverdiavgiftsloven og frivillighetsregisterloven 
har ulike definisjoner på hva som skal til for å regnes som en “støtteverdig” 
organisasjon. Dette gjør lovverket lite forutsigbart og vanskelig å forstå.  

2. Ferdigstill Frivillighetsregisteret  

Kulturdepartementet opplyser at de vil innføre tredjesifferkategorier når FN har 
oppdatert de internasjonale ICNPO-kategoriene Frivillighetsregisteret er basert på.  

Det er utviklet en integrasjonsmodul for Frivillighetsregisteret og organisasjoners 
medlemssystemer som ble lansert i 2019. Løsningen er dessverre blitt mer kompleks 
enn først antatt, men vi håper fortsatt at den etterhvert vil tas i bruk av flere 
medlemssystemer og bidra til forenkling.  

3. Hele staten må ta Frivillighetsregisteret i  
bruk som forenklingsverktøy  

Frivillighetsregisteret er tatt i bruk som inngangskriterium i flere tilskuddsordninger, 
men brukes ikke som verktøy for å samkjøre søknads- og rapporteringsprosedyrer. I 
rapporten fra ekspertgruppa anbefales det at dette gjøres i større grad.

Det er etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med videreutvikling av 
Frivillighetsregisteret. Arbeidsgruppen skal etter planen gi sine anbefalinger til 
departementet i løpet av våren 2020.   

4. Organisasjonene må få tilstrekkelig tid til  
å benytte statlig støtte på en god måte  

Kulturdepartementet har lansert veilederen Forenkling av statlige tilskuddsordnin-
ger for frivillige organisasjoner, hvor utfordringen er omtalt. Det er ikke innført en 
hovedregel om at midler som kommer sent på året kan overføres til neste år.   

5. Organisasjonene må få tilstrekkelig tid til  
å delta i høringer  

I Regjeringens Frivillighetserklæring heter det at den vil “tilstrebe” tre måneders 
høringsfrist i saker som angår sektoren. Organisasjonene rapporterer likevel om 
korte høringsfrister og høringsfrister like etter sommerferien.  

6. Statlige ordninger for frivillige  
organisasjoner må være forutsigbare  

Generelt er driftstilskudd mer forutsigbare enn prosjekttilskudd. 
Kulturdepartementet har et mål om at en større del av støtten til frivilligheten skal 
tildeles som driftstilskudd. Det slås også fast i Frivillighetsmeldingen at det skal 
gjøres forsøk med flerårig støtte. Kulturdepartementet har også satt ned en ek-
spertgruppe som har fremmet forslag til forenklinger av statlige tilskuddsordninger.

Momskompensasjonen kunngjøres sent på året, og det er årlig usikkerhet knyttet til 
hvor mye denne utgjør for enkeltorganisasjonene.  

7. Erstatt det skjønnspregede kravet om  
“samfunnsnytte” med entydige kriterier  

Staten opererer fortsatt med “samfunnsnytte” som begrep på pengespill- og 
lotteriområdet. I tillegg er begrepet ”andreorientert” innført som kriterium for å 
motta spillemidler.  

8. Erstatt 14 definisjoner av “medlem”  
med en definisjon   Kulturdepartementet har utarbeidet en felles definisjon på “tellende medlem” 

og “tellende lokallag”. Definisjonen er lagt inn i veilederen Forenkling av statlige 
tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.  9. Erstatt 10 definisjoner av “lokalt lag”  

med en definisjon  

10. Etabler entydige regler for hvem som  
kan delta i momskompensasjonsordningen  

Ny forskrift for momskompensasjonsordningen trådte i kraft 1.1.19. Det er rom 
for tolkning på flere punkter i forskriften, noe som gjør reglene uklare for flere av 
organisasjonene. Dette gjelder spesielt tilknytning til Den norske kirke, kostnader i 
utlandet og kostnader av privatøkonomisk karakter.   

11. Styrk koordineringen av den  
statlige frivillighetspolitikken  

Etter lanseringen av Frivillighetserklæringen har Kulturdepartementets rolle som 
koordinerende organ for Regjeringens frivillighetspolitikk blitt noe styrket.   

  
 Grønn: Innfridd      Gul: Kravet er delvis innfridd     Rød: Ingen framdrift med å innfri kravet

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten
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Kommunal frivillighetspolitikk   
Frivillighet Norge og KS signerte  
Plattform for samspill og samarbeid 
mellom frivillig og offentlig sektor  
første gang i 2011. Siden har avtalen 
har vært revidert tre ganger. Gjennom 
avtalen har begge parter et mål om at 
alle kommuner og fylkeskommuner skal 
ha en frivillighetspolitikk. Avtalen skal 
blant annet bidra til å forenkle sam-
arbeid og dialog mellom kommune og 
lokal frivillighet. I 2019 har Frivillighet 
Norge arrangert 4 regionale konfe-
ranser og 1 nasjonal konferanse om 
frivillighetspolitikk i samarbeid med KS. 
Avtalen skal revideres på nytt i løpet av 
2020.   

Regjeringens frivillighetserklæring  
Solbergregjeringen publiserte sin 
frivillighetserklæring i 2015. Frivillighet 
Norge ser på regjeringens frivillighets- 
erklæring som første steg på veien mot 
en overordnet og forpliktende overens-
komst mellom hele offentlig sektor og 
frivilligheten. Vi mener det er på tide å 

undersøke hvorvidt frivillighetserklærin-
gen har hatt en effekt på samarbeidet 
mellom offentlig og frivillig sektor. Det 
finnes også en samarbeidsavtale mel-
lom regjeringen, KS og organisasjoner 
som representerer ideelle aktører på 
helse- og velferdsfeltet. Denne avtalen 
ble fornyet i 2019. En overordnet avtale 
bør åpne for at det etableres denne 
typen samarbeidsavtaler med rele- 
vante aktører på avgrensede fagfelt.   

Kommunal frivillighetspolitikk     

Frivillighet Norge arbeider for at alle 
kommuner skal ha en god kommunal 
frivillighetspolitikk, som legger til rette 
for vekst og utvikling for frivilligheten 
som en uavhengig samfunnssektor.   

To forskningsrapporter fra Institutt 
for samfunnsforsking peker på at om 
kommuner har utviklet eller formalisert 
en egen frivilligpolitikk, så har det 
betydning for det konkrete samspillet 
mellom kommuner og frivillige organi- 
sasjoner. Rapporten Kommunal 
frivillighetspolitikk og lokale 

organisasjoner viser at kommuner som 
har en frivillighetspolitikk skiller seg fra 
kommunene som ikke har det på flere 
områder, særlig knyttet til samarbeid 
om integrering hvor kommunene som 
har en frivillighetspolitikk har mer sam-
arbeid med frivillige organisasjoner. 

Rapporten Finansiering av frivillighet: 
Frivillig sektors økonomi og lokallage-
nes rammevilkår viser at kommuner 
med en frivillighetspolitikk har et større 
fokus på å ta en tilretteleggerrolle for 
frivillig aktivitet – noe som også gir 
utslag i flere partnerskapsavtaler og i 
rammevilkårene for frivillig sektor knyt-
tet til økonomi og tilgang på lokaler.   

Dette mener vi at regjeringen i 
2020 må følge opp med å sette av 
midler som de nasjonale paraplyene 
kan søke på for å stimulere til økt 
dialog og samhandling mellom lokale 
og regionale frivillige organisasjoner og 
kommunene lokalt og regionalt.     

 

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten
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DEL 1   Statusrapport for frivilligheten
Friluftslivets dag på Sognsvann 1. september 2019. 

Foto: Hedvig Kolboholen
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1 Grønn: Har en helhetlig 
frivillighetspolitikk 

Frivillighet Norges kriterier er at 
kommunen har utarbeidet en egen 
frivillighetsmelding, plan, erklæring 
e.l. som inneholder tiltak som skaper 
vekst og utvikling for frivillig sektor. 
Innholdet må være utviklet i dialog 
med bredden av lokale frivillige organ-
isasjoner og må ha vært gjennom en 
politisk behandling. 

2 Gul: Er i ferd med å utvikle  
en frivillighetspolitikk

Kommunen er i prosess med å utvikle 
en kommunal frivillighetspolitikk i 
dialog med den lokale frivilligheten. 

Frivillighetspolitikk i norske kommuner
Norgeskart som markerer hvilke kommuner som har en frivillighetspolitikk.

3 Rød: Har ingen 
frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge kjenner ikke til 
at kommunen har utarbeidet 
eller er i prosess med å lage en 
frivillighetspolitikk. 

 

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten
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Kart over kommuner med 
frivillighetspolitikk  

Kommuner som vedtar en frivillig-
hetspolitikk registreres i Frivillighet 
Norges norgeskart som gir en sam-
let oversikt over kommuner med en 
frivillighetspolitikk. I løpet av 2018 
registrerte vi 64 kommuner (14,7 pro-
sent) med en kommunal frivillighets-
politikk. I 2019 registrerte Frivillighet 
Norge 70 kommuner (16,6 prosent)  
med en vedtatt kommunal frivillighets- 
politikk. Av disse hadde rundt  
halvparten hatt et frivillighets- 
politisk samarbeid med Frivillighet 

Norge. I tillegg registrerte vi at 37  
kommuner er i en prosess med å  
utarbeide en kommunal frivillighets-
politikk. 31 av disse har gjennomført 
frivillighetspolitiske prosesser i samar-
beid med Frivillighet Norge.   

Økt fokus på fylkeskommunene   

Som følge av Kommune- og region- 
reformen, har fylkeskommunen 
fått en viktigere rolle som regional 
utviklingsaktør, både knyttet til sine 
egne oppgaver og i sitt arbeid inn mot 
kommunene. Det vil også berøre frivillig 
sektor, og Frivillighet Norge har derfor 

tatt initiativ til et tettere samarbeid 
med flere fylkeskommuner. I 2019 har 
vi arrangert 4 regionale konferanser i 
samarbeid med henholdsvis Trondheim, 
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og 
Rogaland fylkeskommuner. Frivillighet 
Norge har signert en intensjonsavtale 
om et tettere samarbeid med Møre og 
Romsdal. I samarbeid med fylkeskom-
munene, er vårt mål at fylkeskommu-
nene utvikler en egen frivillighets- 
politikk i dialog med regionalleddene til 
de frivillige organisasjonene og legger 
godt til rette for at kommunene utvikler 
en kommunal frivillighetspolitikk.   

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten

Foto: Hedvig Kolboholen
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Frivillige organisasjoners  
økonomiske rammebetingelser  
Senter for forskning på sivilsamfunn og 
frivillig sektor ga i 2020 ut rapporten 
«Finansiering av frivillighet. Frivillig 
sektors økonomi og lokallagenes ram-
mevilkår». Her presenteres tall fra 2019, 
sammenliknet med 2009 og 2013.  

Rundt 49 prosent av frivillig sektors 

inntekter er egengenererte fra med-
lemskontingent, deltakeravgifter, 
loppemarked, annet salg, utleie eller 
annet. Over tid har andre inntektskilder 
økt mer, for eksempel gaver, sponsing 
og offentlige tilskudd. Slik får disse en 
større andel av organisasjonenes 
inntektsgrunnlag. Kjernen av offentlige 

tilskudd er drifts- og prosjektstøtte, 
men spillemidler, Grasrotandelen og 
ikke minst momskompensasjon er 
også viktige inntektskilder for frivillig 
sektor. Selv om momskompensasjon er 
tilbakebetaling av avgift frivilligheten 
har betalt til staten, blir det også reg-
net som en inntektskilde i statistikken. 
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Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
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Momskompensasjon til frivillige 
organisasjoner 
Momskompensasjonen til frivillige 
organisasjoner er en ordning som er 
svært viktig for frivilligheten. Derfor 
er også hovedkravet fra Frivillighet 
Norge at organisasjonene skal ha rett 
til full momskompensasjon. I 2019 
ble Frivillighetsmeldingen behandlet 
av Stortinget. Regjeringen foreslo en 
opptrapping av momskompensasjonen 

til 1,8 milliarder kroner i 2020. Dette 
fikk også flertall i Stortinget. Forslaget 
fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 
Sosialistisk Venstreparti om å «omgjøre  
merverdiavgiftskompensasjonen til 
frivillige organisasjoner til en regelstyrt 
ordning, hvor prosentandelen som  
refunderes, opptrappes jevnlig slik 
at den om fire år er på 100 pst.» fikk 
støtte fra Miljøpartiet De Grønne og 
Rødt, men ikke flertall på Stortinget.  

I 2019 ble 1,607 milliarder kroner i mom-
skompensasjon fordelt på over 20 000 
lag og foreninger. Avkortningen var på 
18 prosent av det godkjente søknadsbe-
løpet. Forskriftsendringene som trådte i 
kraft 1. januar 2019, var for første gang 
iverksatt under denne søkerunden. 
Dette innebar blant annet at alle or-
ganisasjonenes underledd måtte være 
registrert i Frivillighetsregisteret for å få 
kompensasjon.   
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Utvikling i momskompensasjonen 2010-2019
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Momscamp januar 2019: Hver dag under regjerings-
forhandlingene på Granavolden stilte én ny frivillig 
organisasjon opp for å heie frem politikere som 
prioriterte momskompensasjon for frivilligheten i 
regjeringsplattformen. KrF, Venstre og FrP hadde 
muligheten til å følge opp egne partiprogram og  
innføre full momskompensasjon, men grep den ikke. 
Foto: Frivillighet Norge
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29 prosent av medlemsorganisasjonene 
som har svart på Frivillighet Norges 
undersøkelse om momskompensa-
sjon, oppgir at de tror de kunne søkt 
om et større beløp i 2019. Det er flere 
som har opplevd å få søkt om mindre 
enn de kunne på grunn av regel- 
endringene, og flere som tidligere har 
fått kompensasjon, fikk avslag eller 

delvis avslag i 2019. Frivillighet Norge 
har også fått tilbakemeldinger om 
varierende informasjon og veiledning 
fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.   

Statsbudsjett  
I Statsbudsjettet for 2020, som ble 
fremlagt høsten 2019, var det først 
foreslått 1,7 milliarder kroner til 

momskompensasjon. Under Stortingets 
behandling, kom regjeringspartiene 
frem til en enighet som innebar et 
kutt på 15 millioner kroner, sammen- 
liknet med det fremlagte forslaget.  
Opposisjonspartiene, med unntak 
av Miljøpartiet De Grønne, foreslo en 
økning i momskompensasjonen i tråd 
med Frivillighet Norges innspill.   

FRIVILLIGHET NORGE MENER:   
En større andel av midlene til frivillig sektor må gis som frie driftsmidler. En samlet frivillighet 
har som hovedkrav at momskompensasjonsordningen rettighetsfestes og fullfinansieres, 
slik at organisasjonene reelt får kompensert sine momsutgifter i tråd med kriteriene i 
dagens regelverk. Å fullfinansiere og rettighetsfeste ordningen vil være i tråd med målene i 
Frivillighetsmeldingen om bred deltakelse og en sterk og uavhengig frivillig sektor. Det må 
også etableres en momskompensasjonsordning for investeringer i og oppgraderinger av 
bygg og anlegg i frivilligheten. Konsekvensene av de nye forskriftsendringene må utredes 
for å sikre at de ikke hindrer formålet med ordningen og skaper mer byråkrati som opptar 
frivillighetens ressurser.  

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten
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Samarbeid mellom frivillighet og 
næringsliv   
Behovet for privat finansiering av 
frivilligheten øker i takt med nærings-
livets samfunnsansvar. Da er det viktig 
å legge til rette for at frivillige organi-
sasjoner og private næringsaktører kan 
samarbeide på en god måte.   

Revisjonsselskapet Deloitte har utredet 
regelverket for sosiosponsing på vegne 
av Frivillighet Norge. Bakgrunnen er 
tilbakemeldinger fra frivillige organi-
sasjoner om at det er økonomisk mer 

attraktivt for sponsorer å bidra til større 
idretts- og kulturarrangement enn til 
sosiale formål. Årsaken ligger i spon-
sorens mulighet til å føre utgiftene til 
sponsing som en markedsføringskost-
nad og dermed trekke fra utgiften fra 
bedriftens skattepliktige resultat.   

Deloittes rapport sier at det viktigste 
for fradragsretten er at bedriften kan 
vise til en direkte sammenheng mellom 
sponsorutgifter og bedriftens skatte-
pliktige inntekt. Det er vanskeligere 
å påvise når det er snakk om positiv 

assosiasjonsverdi gjennom ulike former 
for samfunnsansvar eller sosio- 
sponsing. I tillegg har Skatteetaten 
vist et mer restriktivt syn enn det er 
holdepunkt for i gjeldende rettspraksis. 
Fradragshjemmelen i skatteloven 
§ 6-1, første ledd blir for snever og 
usikker. Deloitte anbefaler derfor at det 
etableres en ny lovbestemmelse, enten 
som et nytt ledd til skatteloven § 6-1 
eller som en ny bestemmelse i skatte- 
loven kapittel 6, som sikrer fradragsrett 
for sosiosponsing.   
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Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra privatpersoner
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Foto: Hedvig Kolboholen Tall fra SSB på omfanget av gaver fra privatpersoner til frivillige organisasjoner  
som har gått gjennom skattefradragsordningen 2003-2018. 
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Skattefradragsordningen for 
gaver til frivillige organisasjoner  

Skattefradragsordningen for gaver 
er et virkemiddel for å fremme mer 
private donasjoner til frivilligheten. 
I Frivillighet Norges rapport om 

skattefradragsordningen fra 2018 
kom det fram at omfanget på gaver 
er nesten tredoblet fra 2005 til 2017, 
til over 4 milliarder kroner. Mens gaver 
utgjør en stabil del av organisasjonenes 
inntekter, oppgir likevel under halv-
parten av organisasjonene i Frivillighet 

Norges undersøkelse at de har en 
målstyrt gavepolitikk. Rapporten viser 
også at samarbeid mellom frivillighe-
ten og næringslivet i stor grad handler 
om gjensidig kompetanseoverføring, i 
tillegg til økonomiske bidrag.  
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FRIVILLIGHET NORGE MENER:   
Skattefradragsordningen slik den er i dag er lite egnet som insentiv for bedrifter til å 
donere til frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge mener det bør innføres en ny særskilt 
beløpsgrense på 100 000 kroner for gaver fra bedrifter. Ordningen kan forenkles ved å bruke 
Frivillighetsregisteret som definisjons-, avgrensnings- og rapporteringsverktøy. Det bør 
også åpnes for skattefradrag for gaver til lokale lag og foreninger.  

Ulike deler av frivilligheten opplever en større iver i næringslivet etter å bidra, men 
samarbeid med næringsaktører om å oppnå sosiale mål er et relativt nytt felt i Norge 
som også har sine utfordringer. Frivillighet Norge har utarbeidet 10 anbefalinger for 
godt samarbeid mellom næringsliv og frivillighet. Vi anbefaler blant annet å respektere 
hverandres formål og finne felles mål, å forstå og dele hverandres kompetanse, å 
skape forståelse for frivillighetens egenart og å søke samarbeid som bidrar til faktisk 
kapasitetsheving i organisasjonene. Med utgangspunkt i disse anbefalingene, 
har Frivillighet Norge også utarbeidet et kurstilbud om næringslivssamarbeid.   

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra privatpersoner
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DEL 1   Statusrapport for frivilligheten Friluftslivets dag på Sognsvann 1. september 2019.  
Foto: Hedvig Kolboholen
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Bred deltakelse i frivilligheten  
Norge er verdensmestere i frivillig 
innsats, og en stor del av befolknin-
gen deltar. Denne frivilligheten har 
en stor egenverdi for de som deltar, 
blant annet som lærings- og mest-
ringsarena, arena for nettverksbyg-
ging og demokratiskole. I tillegg har 
frivilligheten stor verdi for velferdssam-
funnet, blant annet gjennom å bidra til 
å løse samfunnsoppgaver. 

Satellittregnskap for ideelle og 
frivillige organisasjoner (SSB)  
Satellittregnskapet for frivillig sektor 
viser at frivillig arbeid bidro med 
en verdiskaping tilsvarende 75,7 

milliarder kroner i 2017. Verdiskapingen 
i frivillig sektor, inkludert både ansatte 
og frivillige i organisasjonene, tilsvarer 
4,9 prosent av bruttonasjonalproduktet 
i Fastlands-Norge.   

Samme undersøkelse viser at støtte fra 
privatpersoner er organisasjonenes ho-
vedinntekt med 43,3 prosent. Statlige 
midler utgjør 27,1 prosent, noe som i 
2017 ga 8,6 milliarder kroner til frivillige 
organisasjoner fra staten. Av disse var 
1,3 milliarder kroner tilbakebetaling 
av momsutgifter og 2,1 milliarder kro-
ner utdeling av spillemidler fra Norsk 
Tipping. 

I satellittregnskapet er finansiering av 
ideelle velferdstjenester inkludert. Det 
gjør at tallene varierer noe fra andre 
undersøkelser. 

Frivillighetsbarometeret  
Hvert år gjennomfører Frivillighet 
Norge en befolkningsundersøkelse  
i samarbeid med Kantar, kalt 
Frivillighetsbarometeret. I 2019 opp-
gir 63 av de spurte at de har gjort 
frivillig arbeid i løpet av det siste 
året. Dette har ligget stabilt høyt de 
siste årene, det samme gjelder hvor 
ofte folk er frivillig. 
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Blant dem med lavest inntekt, er 
det en lavere andel som gjør frivillig 
arbeid, og det samme finner vi blant 
de som gjør frivillig arbeid ofte. Samme 
tendens gjelder når vi ser på utdan-
ningsnivå, hvor deltakelse i frivillig 
arbeid er størst blant de med høyere 
utdanning.  

88 prosent av de spurte er enig eller 
svært enig i at folks frivillige engasje-
ment er med på å utvikle og berike 
kommunen de bor i. 46 prosent mener 
det er svært viktig at kommunen leg-
ger til rette for frivillige organisasjoner, 
lag og foreninger.  

16 prosent av de spurte svarer at de 
synes det er litt vanskelig å få oversikt 
over fritidstilbud for barn og unge. 
For familier med barn under 15 år, er 
tallet høyere. Her svarer 37 prosent 
av de spurte med to barn at det er litt 
vanskelig å få denne oversikten.  

Innvandreres deltakelse i 
frivilligheten  
Deltakelse i sivilsamfunnet og i frivillige 
organisasjoner skaper muligheter 
for å knytte nettverk og bli en del 
av det norske samfunnsliv. Å være 
en del av et sosialt nettverk skaper 
tillit, både for enkeltmennesker og 
samfunnet som helhet. Funnene i rap-
porten «Sivilsamfunnsdeltaking 
blant innvandrarar i Noreg», en analyse 
av SSBs levekårsdata der innvandrere 
defineres som personer som har 
innvandret til Norge, fra Senter for 
forskning på sivilsamfunn og frivillig 
sektor (ISF) viser at innvandrere som 
er frivillige også har en høyere tillit til 
staten enn de som ikke er det, og at de 
som er tillitsfulle oftere søker til frivillig 
arbeid. Innvandrere som er frivillige har 
også større sannsynlighet for å delta 
i kommunevalg. Selv om det er færre 
innvandrere enn norskfødte som deltar 

i frivillig arbeid, legger innvandrere 
som er frivillige ned flere timer frivillig 
arbeid enn norskfødte frivillige.   

ISF-rapporten «Organisasjonslandskap 
i endring» viser utviklingen i det 
lokale og nasjonale organisasjonslivet 
fra 2013 til 2019. Det kommer frem i 
rapporten at det norske organisasjons-
livet er i vekst, samtidig som det er flere 
tendenser til endringer i medlemsmas-
sen i de frivillige organisasjonene. 
Kvinneandelen i lokallagenes styrer 
synker, og det er tegn til at en økende 
andel av lokallag har en medlemsmas-
se i alderen 51 og oppover. Samtidig ser 
vi at flere lokale lag har medlemmer 
med minoritetsbakgrunn. Det har vært 
en betydelig økning fra 45 prosent 
til 56 prosent i andelen lokallag som 
har medlemmer med minoritetsbak-
grunn, noe som tyder på at frivillige 
organisasjoner lykkes bedre med å 
rekruttere mangfoldig.    
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FRIVILLIGHET NORGE MENER:  
Frivillighet Norge er opptatt av å fremme etnisk mangfold og inkludering i frivillige 
organisasjoner fordi en representativ og inkluderende frivillig sektor har avgjørende betydning 
for utviklingen av samfunnet vårt. Dette har vi også fremmet i vår høringsuttalelse til 
regjeringens forslag til ny integreringslov. I høringssvaret har vi foreslått at formålsparagrafen i 
loven styrkes slik at loven ikke bare skal bidra til at nyankomne innvandrere tidlig integreres 
i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige, men at den også bidrar til varig 
tilknytning og gode forutsetninger for å delta på ulike samfunnsarenaer. Fellesskapsarenaene 
i frivillige organisasjoner er viktige for å bygge identitet og tillit, og loven reflekterer i for liten 
grad dette.  
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Friluftslivets dag på Sognsvann 1. september 2019.  
Foto: Hedvig Kolboholen
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Nye grupper inn i frivilligheten  
Deltakelsen i frivilligheten er høy i 
Norge, men vi bør ikke ta det for gitt, 
og vi bør hele tiden jobbe for å få med 
nye grupper inn i frivilligheten. 

Når forskere ser på hvem som blir 
rekruttert til frivillighet og hvordan, 
viser det seg at sosiale nettverk er svært 
viktige. Ifølge rapporten Betingelser for 
frivillig innsats (2015), blir hele 71 pro-
sent av de frivillige rekruttert gjennom 
å bli spurt direkte eller fordi de får høre 
om muligheten gjennom en bekjent.  

Ifølge Frivillighetsbarometeret 2019  
ønsker mange å bidra som frivillige, 
men blir ikke spurt og vet ikke hvor de 
kan henvende seg. 62 prosent sier de 
ikke har blitt forsøkt rekruttert til frivil-
lig arbeid det siste året. Det er i større 
grad de som allerede er frivillige som 
blir spurt om å være med. Samtidig 
oppgir 52 prosent av de som ikke er 
frivillige at de kunne tenke seg å gjøre 

frivillig arbeid for noe de er opptatt 
av (Frivillighetsbarometeret 2019).  

Selv om det kan virke enkelt og effek-
tivt å spørre de som man vet at «alltid» 
sier ja, er det en lite bærekraftig måte 
å bygge en organisasjon på. Det er 
problematisk for mangfoldet dersom 
rekrutteringen i liten grad foregår 
utenfor sosiale nettverk. Undersøkelser 
av innvandreres deltakelse i frivillige 
organisasjoner har funnet at mangel 
på nettverk og kunnskap om hvordan 
man kommer seg inn i frivillige orga-
nisasjoner er en sentral barriere for økt 
deltakelse.  

Inkluderende 
rekruttering gjennom Frivillig.no 
Inkluderende rekruttering handler 
om aktivt å rekruttere mangfold.  
Det handler om å invitere med de  
målgruppene som ikke allerede er med 

i organisasjonen, og å få med noen 
som har andre interesser enn en selv. 
Det kan være flere unge, eldre, folk som 
er født utenfor Norden og folk som ikke 
har vært frivillige før. Det kan også være 
å få med flere av et underrepresentert 
kjønn eller å aktivt vise at organisa-
sjonene er åpne for alle, uavhengig av 
funksjonsevne, religion eller livssyn, 
etnisitet, seksuell orientering, kjønns- 
identitet, kjønnsuttrykk, alder, livs- 
situasjon eller økonomi.  

Den nasjonale rekrutteringsportalen  
Frivillig.no har siden 2015 bygget opp 
en effektiv, landsdekkende og godt 
brukt nasjonal tjeneste for å rekruttere 
mangfoldig, bredt og inkluderende. 
Rekrutteringsverktøyet Frivillig.no er 
gratis å bruke og åpner døren inn i  
frivilligheten for folk som ikke har et 
eget nettverk som spør dem om å bli 
med.   

DEL 1   Statusrapport for frivillighetenFriluftslivets dag på Sognsvann 1. september 2019.  
Foto: Hedvig Kolboholen
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I 2019 svarte 24 prosent av de som 
hadde meldt seg gjennom Frivillig.no  
at de selv er født utenfor Norden.   

I Frivillighetsbarometeret for 2019 
oppgir 41 prosent av de spurte at de 
kjenner til Frivillig.no. Denne gode 
kjennskapen er bygget opp gjennom 4 
år med kampanje og satsning på mar-
kedsføring med midler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. I 2020 er 
det imidlertid store kutt i budsjettet til 
Frivillig.no, og en bølge med inklu-
derende rekruttering som er godt i 
gang står i fare for å sakke farten.  

I 2019 kom det inn litt over 21 000 mel-
dinger fra folk til 2500 organisasjoner, 
lag og foreninger som er registrert på 
Frivillig.no. Over en halv million men-
nesker besøkte nettsiden i løpet av 
året, derav til enhver tid 75 prosent nye 
besøkende. De besøkende på nettsiden 
fordeler seg jevnt over hele landet, 
med størst trykk rundt de store byene.  

Kart over hvor besøkende på 
nettsiden Frivillig.no befinner 
seg i landet 
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Frivillig.no har jobbet jevnt med ma-
teriell og kompetanseheving rundt 
frivillig rekruttering gjennom året. Og 
i brukerundersøkelsen melder 91 pro-
sent av de som har fått svar fra 
organisasjonene de har meldt seg til,  
at de har blitt tatt godt imot som 
frivillige i organisasjonen.  

I 2019 har Frivillig.no hatt særlig fokus 
på unge, både unge som frivillige 
og folk som er frivillige på tiltak for 
unge. Ved skolestart fokuserte Frivillig.
no på de gode ferieopplevelsene for 
barn i frivilligheten ved å flytte fokus 
fra hvor du har vært på ferie til hvem du 
har møtt. Dette ble gjort gjennom en 
film for sosiale medier.  

Høsten 2019 utviklet Frivillig.no-teamet 
skolemateriell for at flere kan bli kjent 
med frivilligheten gjennom skolepro-
sjekter. Dette materiellet er særlig 
rettet mot ungdomsskole, valgfaget 
«innsats for andre» på videregående  
trinn og i voksenopplæringen/intro- 
duksjonsprogrammet. Vi har publi-
sert et digitalt læringsmateriell for 
lærere og utviklet egne elevhefter og 
infosider på nett.  

Fritidserklæringen   
Organiserte fritidsaktiviteter har flere 
viktige funksjoner i barn og unges liv. 

De er sosiale møteplasser der vennskap 
knyttes, nettverk bygges og sosiale 
ferdigheter utvikles. Deltakerne får 
drive med aktiviteter de liker, og 
utvikler ferdigheter som gir mestring og 
glede. De fleste barne- og ungdomsor-
ganisasjonene legger stor vekt på å gi 
barn og unge ansvar og innflytelse over 
aktivitetene de driver. Slik kan de unge 
medlemmene både bli mer engasjert 
gjennom å være med på å bestemme 
og bli forberedt på sin fremtidige rolle i 
demokratiet.  

Vedvarende lavinntekt blir definert som 
å ha en disponibel inntekt på under 
60 prosent av medianinntekten i tre 
etterfølgende år. Barn som vokser opp 
i disse familiene er spesielt utsatt for 
ikke å delta i fritidsaktiviteter på grunn 
av økonomi. I 2018, som er det siste 
året vi har tall for, vokste 11,3 prosent  
av alle barn og unge opp i familier med 
vedvarende lavinntekt. I husholdninger 
med enslig forsørger, mange barn, 
innvandrere eller norskfødte med 
innvandrerforeldre fra Asia, Afrika 
og Latin-Amerika, har opp imot 
50 prosent vedvarende lavinntekt. 
Husholdningene kjennetegnes også 
ved at de ofte bor trangt og i leid 
bolig. Boligsituasjonen øker behovet for 
møteplasser og fritidsaktivitet utenfor 
hjemmet.    

Alle barn skal ha mulighet til å delta 
jevnlig i minst én organisert fritidsak-
tivitet sammen med sine venner. Dette 
er målet i Fritidserklæringen som er 
signert av regjeringen, frivillige orga-
nisasjoner og KS. For å nå målet, må 
det offentlige og frivilligheten jobbe 
sammen for å sikre at alle barn og 
unge har et tilbud og muligheten til å 
benytte seg av tilbudet og at alle føler 
seg velkommen i fritidsaktiviteter. Alle 
parter i Fritidserklæringen gjør en viktig 
innsats for å få dette til, og sammen 
kommer man nærmere målet hver dag. 

I Granavolden-plattformen lanserte 
regjeringen innføring av et fritids-
kort for å dekke deltakeravgift på 
fritidsaktiviteter. Selv om fritidskortet 
er inspirert av et tiltak på Island, er det 
viktig at ordningen tilpasses den norske 
virkeligheten med blant annet stor 
grad av frivillige trenere og instruktø-
rer. Det viktigste suksesskriteriet for 
ordningen på Island er en god digital 
løsning for å bruke kortet. Dette man-
gler vi i Norge, og Frivillighet Norge har 
derfor spilt inn at det er viktig at frivillig 
sektor blir tatt med på råd når en slik 
løsning utvikles. I 2019 har det vært 
gjennomført pilotprosjekter i Vadsø og 
Arendal, i 2020 vil rundt 10 kommu-
ner gjennomføre pilotprosjekter med 
fritidskort i sin kommune.  

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten
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FRIVILLIGHET NORGE MENER:   
Skal frivillig sektor være en del av den demokratiske infrastrukturen i Norge, er vi helt avhengige av at 
alle har mulighet til å delta, både som frivillige, medlemmer og deltakere. Da må vi bygge ned barrierer 
for deltakelse. Frivillighet Norge mener at målene i Fritidserklæringen er viktige og gode og at reell 
samhandling mellom det offentlige og frivillig sektor på dette området er avgjørende.   

Et fritidskort som dekker deltakeravgift for barn og unge, kan være effektivt for å dempe effekten 
av utenforskap, siden frivilligheten spiller en stor rolle i barn og unges fritid. Det er samtidig viktig at 
fritidskortet ikke blir byråkratisk og vanskelig å bruke for brukeren og for de frivillige organisasjonene. 
Frivillighet Norge forutsetter at frivilligheten involveres i utredning og implementering av ordningen, og 
at staten finansierer kortet uten at det går på bekostning av støtte som i dag gis til frivilligheten.   

Basert på erfaringer og løsninger fra Frivillig.no skaper Frivillighet Norge i 2020 Ungfritid.no, 
en nettportal for å samle og synliggjøre varige fritidsaktiviteter for alle barn og unge i Norge. Her vil 
vi gjøre det enkelt å finne aktivitetstilbud fra frivillige organisasjoner over hele landet.   

Foto: Hedvig Kolboholen
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I 2019 vedtok vi ny Frivillighetspolitisk plattform for Frivillighet Norge (2019-2023). Plattformen bygger på vår politiske 
visjon om å skape større rom for frivilligheten. I plattformen viser vi hvordan vi arbeider for at myndighetene skal gjøre det 
enklere å være frivillig og drive en frivillig organisasjon. Plattformen er et fundament i arbeidet med å øke oppslutningen 
blant innbyggerne om organisasjonene og å styrke frivillige organisasjoners kapasitet, gjennomslagskraft, aktivitetstilbud 
og synlighet i alle lokalsamfunn og offentlig debatt.    

 

2019 i korthet  
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JANUAR  
• Frivillighet Norge gjennomførte 

en «Momscamp» på Granavolden 
under regjeringsforhandlingene.  
12 organisasjoner stilte opp for å  
be politikerne prioritere moms-  
kompensasjon for frivilligheten i 
regjeringsplattformen. (Bilde 1)

• 24. januar gjennomførte  
Forskningsrådet, Frivillighet 
Norge og LNU et seminar om 
frivillig sektor og forskning. Tema var 
påvirkning, medvirkning, involve-
ring og mobilisering. Målet med 
seminaret er å se på muligheter for 
mer samspill mellom forskning og 
sivilsamfunnet. 

FEBRUAR  
• 14. februar arrangerte Frivillighet 

Norge Topplederkonferansen på 
Sentralen i Oslo med temaet «Kan 
frivilligheten redde demokratiet?». 
Hovedtaler var FNs spesialrapportør 
for forsamlingsfrihet og organi-
sasjonsrett, Mr. Clément Nyalet
sossi Voule. Kulturminister Trine 
Skei Grande presenterte frivillig-
hetsmeldingen som regjeringen la 
frem før jul i 2018, og partiene på 
Stortinget stilte til debatt. 

• 25. februar møttes medlemsorga-
nisasjonene i Frivillighet Norge til 
det første av i alt 3 innspillsmøter i 
2019 om ny frivillighetspolitisk platt-
form. Temaet var bred deltagelse.  

MARS  
• 20. mars var det Møteplass folkehel-

se på Sentralen i Oslo i samarbeid 
med Extrastiftelsens (nå Stiftelsen 
Dam) Lev vel konferanser. Et 
av temaene fra Frivillighet Norge 
var lansering av rapporten om 
Kampanjen for fellesskap og sosial 
støtte og verktøyet Frivillig.no som 
Rambøll Consulting hadde laget fra 
sitt arbeid med følgeforskning og 
evaluering av kampanjen. 

• 28. mars var det møte i nett-
verksgruppen for det offentliges 
forhold til de frivillige organisasjo-
nene om planene for et fritidskort. 
Problemstillinger som særlig ble 
diskutert var hvem som skal kunne 
tilby aktiviteter dekket av fritidskor-
tet og krav til tilbyderne av aktivitet. 
Diskusjonene ble tatt med videre 
inn i vårt arbeid som endte i en re-
solusjon på årsmøtet og styresak 
i september.  

Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
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APRIL  
• 6. april inviterte vi frivillige organisa-

sjoner i Stavanger til samling og kurs 
på Sølvberget bibliotek og kulturhus. 
Tema for samlingen var rekruttering 
av frivillige og bruk av det digitale 
rekrutteringsverktøyet Frivillig.no og 
hvordan frivillige må forholde seg til 
lov om personvern og GDPR.  

• 24. april arrangerte Frivillig.no sam-
ling i samarbeid med Færder kom-
mune om rekruttering og inkludering 
av frivillige. Det var godt oppmøte 
på over 30 personer fra ulike frivillige 
organisasjoner som var interesserte 
i tematikken, og som ville rekruttere 
bredt i den nye kommunen. 

MAI  
• 2. mai gjennomførte vi 1. samling 

i Samarbeidsverkstedet om inklu-
dering og innledet et samarbeid 
med Verdensdagen for psykisk helse 
som hadde Gi tid som tema for sin 
kampanje i 2019. 

• En stor satsing i 2019 var oppstarten 
av Programmet for økt inkludering  
på topp. Første seminar ble gjen- 
nomført 28. mai. Målet med 
seminaret var å identifisere utfor-
dringer knyttet til mangel på etnisk 
og kulturelt mangfold på toppen i 
organisasjonene.  

• 29. mai gjennomførte vi General-
sekretærfrokost om Frivillighetens 
år 2022, der vi lyttet til erfaringer 
fra tidligere store markeringer og 
inviterte generalsekretærene til å 
komme med innspill og ønsker for 
det videre arbeidet.

JUNI 
• 3. juni ble Active Citizens Fund 

Romania lansert i Bucuresti.  
Frivillighet Norge bidro med å 
arrangere og i en panelsam- 
tale. Statssekretær i justisdeparte-
mentet, Thor Kleppen Sættem holdt 
åpningsinnlegg og representanter 
fra den norske regjeringen og den 
norske ambassaden i Bucuresti 
var til stede. Vi bidrog også i den 
tilknyttede konferansen “Civil  
society forum” 4. juni, der Romanias 
president Klaus Iohannis deltok.  
Arrangementene fikk god presse-
dekning i Romania. Flere norske og 
rumenske organisasjoner deltok 
på arrangementene gjennom 
prosjektet. 

• 6. juni avholdt Frivillighet Norge 
sitt årsmøte. En av det viktigste 
postene på programmet var debatt 
og innspill til ny frivillighetspoli-
tisk plattform. I forkant av årsmøtet 
gjennomførte vi Frivillighetens 
spørretime.  

• 13. juni inviterte regjeringen til et 
møte for å revidere samarbeidsav-
talen mellom regjeringen og KS og 
Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk, 
Hovedorganisasjonen Virke og KS 
Bedrift, om leveranser av helse- og 
sosialtjenester vedrørende ideelle 
aktører. 

JULI: 
• Frivillighet Norge hadde stand 

på Global Goals Arena på Norway 
Cup på Ekebergsletta i Oslo fra  
29. juli til 2. august for å vise 
frem frivillig sektor og formidle 
frivillighetens budskap til barn og 
unge. Standen ble lånt ut til Mental 
Helse, AFS, Røde Kors, Redd Barna, 
KFUK-KFUM, Norges speiderforbund,  
KANDU, MiR Ung og Ungdom mot 
narkotika. Her fikk barna møte 
ulike organisasjoner, de ble utfor-
dret til å engasjere seg for en sak, 
gå i demonstrasjonstog og ta en 
logoquiz. Det ble også møter med 
ulike politikere i løpet av uken for 
medlemsorganisasjoner i Frivillighet 
Norge, blant andre statsminister 
Erna Solberg. (Bilde 2) 

AUGUST: 
• Frivillighet Norge var som 

vanlig godt representert 
på Arendalsuka. Her er noen av 
arrangementene våre: 
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• Tirsdag 13. august arrangerte vi en 
debatt i samarbeid med ISF der vi 
stilte spørsmål ved om demokra-
tiet er i fare. Vi fortsatte med en 
debatt om demokrati og unges 
engasjement, et samarbeid mellom  
Frivillig.no og Arendalsuka Ung. 

• Onsdag 14. august hadde vi debatt 
i Kløckers telt og diskuterte om kom-
munene ser frivillighetens merverdi 
knyttet til barn og unges oppvekst. 
Her medvirket blant andre Berit Kjøll 
fra NIF og Ivar Eimhjellen fra Norce. 
Videre fortsatte vi med Møteplass 
folkehelse om deltakelse i samfun-
net og Frivillig.no inviterte til å bli 
kjent med den nye frivilligheten. 

• Torsdag 15. august diskuterte vi 
næringslivets samfunnsansvar og 
spurte om det er verdifullt eller 
grønnvasking. Her medvirket blant 
annet Ivar Horneland Kristensen i 
Virke og Ragnhild Hærem Østmo i 
Kirkens bymisjon. Frivillig.no hadde 
i samarbeid med Arendalsuka Ung 
debatt om unge kan redde 
fellesskapet. 

• 18. august deltok vi med stand og 
aktiviteter på festivalen Id for alle i 
Oslo. 

SEPTEMBER:  
• 5. september gjennomførte Frivillig.

no til Frivillighetens fantastiske fag-
dag. Programmet var fylt med tema 
som hvordan få flere unge frivillige, 
hvordan bygge et godt omdømme  
for organisasjonen, skape vekst,  
synlighet, inkludering og rekrutter- 
ing. 150 deltakere fra frivillige  
organisasjoner fikk innlegg fra  
Instagram, SnapChat, Clear 
Channel, Bauer Media og Apeland  
og hørte erfaringer fra flere frivillige 
organisasjoners ulike tiltak.  

• Befolkningsundersøkelsen vår Frivil-
lighetsbarometeret 2019 ble lansert 
5. september. Undersøkelsen viste at 
63 % av befolkingen har gjort frivillig 
arbeid det siste året. Vi så også at 
flere ville bli med om de ble spurt, og 
at økonomi er en av barrierene som 
hindrer deltakelse.  

• 15. september deltok vi på Kultur-
ministerens studietur til Island 
om erfaringer med et fritidskort der.  

OKTOBER: 
• 10. oktober hadde vi første koblings-

arrangement for Active Citizens 
Fund i Romania. Både norske og 
rumenske organisasjoner var invitert 
til å bli bedre kjent med norsk og 
rumensk sivilsamfunn og hverandre 
og komme fram til mulige sam-
arbeidsprosjekt som kan støttes i 
første runde med Active Citizens 
Fund, som ble lyst ut i november. 

• 17. og 18. oktober arrangerte  
Frivillighet Norge og Møre og 
Romsdal fylkeskommune en  
konferanse om frivillighetspolitikk 
der både kommuner og organisasjo-
ner fikk faglige påfyll og bidro med 
innspill. I tillegg signerte Frivillighet 
Norge og fylkeskommunen en inten-
sjonsavtale om et videre samarbeid.  

• 19. oktober hadde vi en stor kon-
feranse i Bergen i samarbeid med 
Bergen kommune og IMDi Vest. 
Konferansen het Inkluderende 
frivillighet. Et viktig mål var å bygge 
nettverk mellom deltakerne gjen-
nom speed-date for organisasjoner, 
gruppearbeid om å skape mangfold 
og erfaringsutveksling. 

• Etter flere år med arbeid kunne vi  
endelig lansere løsningen for inte-
grasjon med Brønnøysundregisteret. 
Kulturministeren stod for den høyti-
delige lanseringen den 24. oktober. 
Løsningen er utviklet av Unicornis og 
Brønnøysundregistrene i samarbeid 
med Frivillighet Norge og gjør det 
lettere for sentral- og lokalledd å 
oppdatere informasjon i registrene.  
(Bilde 3) 
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Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge
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• 29. oktober var det Frivilligdager 
på Helsfyr Voksenopplæring der 
Frivillighet Norge bidro med 9 
informasjonsmøter om frivillighet i 
Norge.  

NOVEMBER: 
• 5. november gjennomførte vi 

Iverksettingskonferanse i Inkludering 
på topp. Byråd for arbeid, sosiale 
tjenester og mangfold i Oslo kom-
mune Samy Omar Gamal åpnet 
konferansen. Deltakerne fikk blant 
annet med seg parallellsesjoner 
om Mangfoldsledelse v/Lisa Cooper 
og Kommunikasjon v/Umar Ashraf 
og lederdebatt om hvordan vi som 
ledere kan jobbe med å øke mang-
foldet på toppen i organisasjonene. 

• 12. november vedtok medlems- 
møtet i Frivillighet Norge ny  
Frivillighetspolitisk plattform for 
2019-2023. Medlemsmøtet fortsatte 
som en generalsekretærfrokost om 
politiske partiers arbeid med sine 
programprosesser. Representanter 
fra Venstre og Arbeiderpartiet 
fortalte om sine prosesser og svarte 
på spørsmål.  

• 19. november arrangerte Frivillighet 
Norge og Sogn og Fjordane fylkes-
kommune en konferanse om frivillig-
hetspolitikk der både kommuner og 
organisasjoner fikk faglige påfyll og 
bidro med innspill. 

DESEMBER:  
• 5. desember markerte Frivillighet 

Norge FNs internasjonale dag for 
frivillighet med et fag- og festar-
rangement på Sentralen med over 
300 deltagere. Tema for dagen var 
en frivillighet for alle. Dette gikk 
igjen i flere programposter gjennom 
dagen. Stortingspresident Tone 
Trøen (H) snakket om frivillighetens 
rolle i demokratiet og vi diskuterte 
om mangfold kan vedtas med 
Anette Trettebergstuen (Ap) og Frida 
Blomgren (V). Deltakerne kunne 
også velge mellom 8 fagseminar, 
blant annet om tilliten til frivillighe-
ten står på spill og om ledelse av nye 
frivillige.  

• 4 gjeve priser ble delt ut på 
Frivillighetens dag: Kine Sliper, 
frivillig i ROS-rådgivning om 

spiseforstyrrelser i Trøndelag  
fikk prisen Årets nykommer av 
Frivillig.no. Prosjektet «Veien ut» 
fikk Helseprisen av Stiftelsen Dam, 
som ble delt ut av leder av helse- og 
omsorgskomiteen på Stortinget, Geir 
Jørgen Bekkevold. Flekkefjord kom-
mune fikk prisen Årets frivillighets- 
kommune av KS og Frivillighet 
Norge. Kulturministeren delte 
ut pris til Knut Skår fra Norske 
Redningshunder som fikk den nasjo-
nale Frivillighetsprisen. (Bilde 4) 

• Den 11. desember hadde arbeids-
gruppen for Mangfoldsplakaten sitt 
første møte. Arbeidsgruppen jobber 
frem mot årsmøtet i 2020 med å 
foreslå en Mangfoldsplakat som 
skal bidra til større etnisk og 
kulturelt mangfold i de frivillige 
organisasjonene. 
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Prioriterte prosjekter 
Kommunal frivillighetspolitikk 
I 2019 ble det gjennomført 9 kommune-
besøk, der Frivillighet Norge har bistått 
med kompetanse på frivillighetspo-
litikk. Hensikten er å styrke dialogen 
og samhandlingen mellom kommuner 
og de frivillige organisasjonene lokalt 
og regionalt for å skape vekst og 
utviklingsmuligheter for våre medlem-
mers underledd. Kommunebesøkene 
er forankret i kommunens ledelse og 
består av et informasjonsmøte med 
kommuneledelsen og en åpen inn-
spillkonferanse med alle typer lag og 
foreninger. I tillegg har vi gjennomført 
kartlegginger i 8 kommuner som gir et 
omfattende datamateriale til kommu-
nens frivillighetspolitikk. 

Under valgkampinnspurten i 2019 bruk-
te vi kartet vårt over hvilke kommuner 

som har frivillighetspolitikk til å mobi-
lisere lokalpolitikerne i utvalgte fylker 
til å ta initiativ til å utvikle en frivillig-
hetspolitikk i sine kommuner. Samtidig 
publiserte vi en kronikk i Kommunal 
Rapport der generalsekretæren, 
sammen med tre ordførere, oppfordret 
ordførerkandidatene til å utvikle en 
frivillighetspolitikk.   

Helsedirektoratet, Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og 
velferdsdirektoratet og Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet støtter 
vårt arbeid i kommuner og fylkeskom-
muner. Det er etablert et Nasjonalt 
frivillighetsfaglig forum i regi av 
Frivillighet Norge der direktoratene 
deltar, med Kulturdepartementet og  
KS som observatører.   

Fritidserklæringen og fritidskort  

Selv om et stort mangfold av lag og 
foreninger gir barn og unge i Norge 
mulighet til å delta i aktiviteter, er det 
mange barn som ikke benytter seg 
av tilbudene og ikke får deltatt på lik 
linje med andre. Økonomi er en av de 
største barrierene for deltagelse - for 
eksempel ved lav inntekt i familien.
Frivilligheten, regjeringen og KS adres-
serte dette i Fritidserklæringen fra 2016. 

Innenfor Fritidserklæringen har arbei-
det med innføringen av et nasjonalt 
fritidskort hatt hovedfokus i 2019. Vi 
har både hatt egne møter med stats-
rådene og statssekretærene i KUD og 
BFD, diskutert tema i samtaler med 
dem og levert flere skriftlige innspill. 
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 Våre innspill har i all hovedsak handlet om seks tema.  

• Fritidskortet må knyttes til målet i Fritidserklæringen om at alle barn og unge må få 
muligheten til å delta i en organisert fritidsaktivitet sammen med sine jevnaldrende.  
Det betyr at hovedmålet er å få med de som ikke deltar i dag.    

• Varige og regelmessige aktiviteter må prioriteres fordi det fører til fellesskap,  
mestring og læring på en helt annen måte enn enkeltaktiviteter.  

• Frivilligheten vil være en viktig aktivitetstilbyder og må derfor involveres i  
utviklingen og evalueringen.  

• Barn og unges rett til medvirkning må tas på alvor, både i utviklingen og  
evalueringen og ved at de får velge selv hvilke aktiviteter de ønsker å bli med på.  

• Det er et stort behov for en oversikt over aktivitetene i hvert enkelt lokalmiljø, vi vil  
derfor lage en nasjonal nettside med denne oversikten.  

• Midlene til å finansiere fritidskortet må ikke tas fra eksisterende ordninger for  
frivilligheten eller barnefamiliene, men være nye friske midler.  
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Active Citizens Fund Romania  

Frivillighet Norge er med og formidler 
norske EØS-midler til sivilsamfunn i 
Romania, Active Citizens Fund. 46 
millioner euro skal over en seksårsperio-
de bidra til å styrke det rumenske sivil-
samfunnets rolle i å fremme demokra-
tisk deltakelse, aktivt medborgerskap 
og menneskerettigheter. En viktig del 
av programmet er også å fremme sam-
arbeid og kunnskapsutveksling mellom 
norske og rumenske organisasjoner, 
såkalte bilaterale samarbeid.  

I juni lanserte vi fondet i Bucuresti 
med den rumenske presidenten 
Klaus Iohannis, statssekretær i justisde-
partementet, Thor Kleppen Sættem, og 
den norske ambassadøren i Bucuresti, 
Lise Kleven Grevstad til stede. Vi hadde 
også en lansering i Oslo, hvor stor-
tingsrepresentant Jette Christensen 
(AP) deltok. Begge arrangementene 
samlet mange deltakere fra norske og 
rumenske organisasjoner. Høsten 2019 
ble første runde av midlene lansert, og i 
den forbindelse hadde vi et koblingsar-
rangement å koble norske og rumenske 
organisasjoner for mulige, framtidige 
samarbeid.  

Å delta i partnerskapene er en god 
måte å bli kjent med rumenske organi-
sasjoner på. Det er læreriktig og styrker 
muligheten til å jobbe for egne formål, 
også utenfor egne landegrenser. Mange 
norske organisasjoner har allerede 
søkt om samarbeidsmidler, og vi håper 
mange av våre medlemsorganisasjoner 
deltar framover.

Inkludering på topp 

Inkludering og mangfold er viktig for 
frivillig sektor, og Frivillighet Norge 
jobber for større etnisk mangfold blant 
medlemmer og frivillige i organisa-
sjoner. Selv om frivillige organisasjo-
ner har lykkes med å øke det etniske 
mangfoldet i de senere årene, ser man 
fortsatt få eksempler på mangfold i 
toppen av organisasjonen. Program 
for økt inkludering på topp ble lan-
sert i 2019, som et tiltak for å sette 
søkelyset på hvordan oppnå større 
mangfold i ledelsen og blant ansatte 

og tillitsvalgte. Det ble gjennomført 
tre samlinger med ulike temaer som 
belyste utfordringsbildet, løsninger og 
iverksettelse av løsninger. Gjennom 
samlingene ble det blant annet iden-
tifisert at mangfoldsarbeidet må være 
forankret hos ledelsen, ledige stillinger 
bør lyses ut, gode intensjoner må følges 
opp med tiltak som måles og evalue-
res og man må jobbe med bevisstgjø-
ring i alle ledd i organisasjonen.  

Ressursene og materiell fra samlingene 
er tilgjengelig på Inkluderingskoden.no. 
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Styret  
Styret har i perioden 6. juni 2019 til 28. mai 2020 bestått av:  
  
Rolle   Navn     Nominert av  
Leder   Heikki Eidsvoll Holmås   Valgkomiteen  
Nestleder  Ingvild Endestad   Foreningen FRI   
Medlem  Helge Simonnes   KNIF, Misjonsalliansen, Normisjon   
Medlem  Gunnar Haugsveen  Norges Blindeforbund  
Medlem  Kristin W. Sandnes  Redningsselskapet  
Medlem  Karen Kvalevåg   Norges Idrettsforbund   
Medlem  Rita Hirsum Lystad  Norges Musikkorps Forbund   
Vara   Andreas T. Borud  Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner  
Vara   Mina Gerhardsen  Nasjonalforeningen for Folkehelsen  
Vara   Mihriban Rai   LIN (Likestilling, inkludering og nettverk)  
  
Styret har i 2019 hatt 6 møter og et e-postmøte, og behandlet 64 saker.   
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Årsmøte og nettverks- og 
arbeidsgruppemøter  
Årsmøte  
Årsmøtet ble avholdt 6. juni 2019 i Oslo.  
50 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner deltok.   

Medlemsmøte  
12. november ble det avholdt medlemsmøte for å vedta ny 
Frivillighetspolitisk plattform 2019-2023. 

Nettverks- og arbeidsgrupper  
Utviklingen av Frivillighet Norges politikk skjer i nettverks- og 
arbeidsgruppene. Her arbeider medlemsorganisasjonene seg 
fram til omforente standpunkt og skaffer seg informasjon om 
relevante politiske prosesser.  

Nettverksgruppen Økonomiske 
rammevilkår   
Leder: Helge Simonnes  

Det har vært arrangert 2 møter i denne 
nettverksgruppen. Hovedsakene har 
vært resultatene av undersøkelsen av 
organisasjonenes erfaringer med mom-
skompensasjonsordningen, innspill 
til statsbudsjettet 2020 og Statens 
Pensjonsfond Utlands investeringer i 
utenlandske spillselskaper.  

Nettverksgruppen Forskning om 
frivillighet 
Leder: Kristin W. Sandnes  

Det ble ikke arrangert møter i 
denne nettverksgruppen i 2019. 
Frivillighetsbarometeret ble lagt fram  
på et åpent frokostseminar hvor nett- 
verksgruppen var invitert. (Bilde) I til-
legg var Frivillighet Norge medarrangør 
på et arrangement om forskning og 
frivillige organisasjoner sammen med 
LNU og Norges Forskningsråd.

Nettverksgruppen Det 
offentliges forhold til de frivillige 
organisasjonene   
Leder: Andreas Borud

Det har vært arrangert 3 møter i denne  
nettverksgruppen. Hovedsakene har  
vært Fritidskort, Frivillig.no, ny integre-
ringslov, Partnerskap mot mobbing og 
Rådet for et aldersvennlig Norge.  
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Forum for institusjonsdrift  
Forum for institusjonsdrift er en arena 
for organisasjoner som driver institu-
sjonsdrift innenfor helse og omsorgs-
feltet, flyktningmottak og andre typer 
tjenester på vegne av, eller i samarbeid 
med, det offentlige. Forumet hadde 
ingen møter i 2019.   

Arbeidsgruppe for frivillig sektors 
arbeid med varslingsrutiner og 
forebygging av seksuelle overgrep 
og  trakassering  
Leder: Maren Harlem  

Styret satte i 2018 med en arbeids-
gruppe der det i mandatet blant annet 
står: Arbeidsgruppen skal samle orga-
nisasjonenes kompetanse på, erfaring 
med og gode eksempler på håndtering 
av seksuell trakassering og overgrep 
og gjøre funnene tilgjengelig for 
Frivillighet Norges medlemsorganisa-
sjoner i et dokument. Arbeidsgruppen 
skal tydelig beskrive og analysere hva 
som er god håndtering og hva slags 
overføringsverdi de enkelte eksemplene 
har.   

Arbeidsgruppen har hatt 2 møter i 
2019. Arbeidsgruppen bestod av Pernille 
Ødegaard (ADHD Norge), Cecilie 
Prebensen (LNU), Christian Brænden 
(Foreningen Spekteret), Mette 
Hanekamhaug (Norske Kvinners 
Sanitetsforening), Elisabeth 
Kristiansen (DNT Edru Livsstil), 
Siri Dufset Fjellberg (Det Norske 
Baptistforbund/ Norske Baptisters 
Barne- og Ungdomsforbund), Agnes  

Skagemo (Søndagsskolen Norge),  
Christin Sund (Norsk Musikkråd),  
Lilli Anne Jacobsen Grong (Norges 
Musikkorps Forbund), Jenny Linge 
Valberg (Redd Barna), Pia Østby 
Johannesen (Studieforbundet Funkis), 
Helene Thon (Foreningen for hjertesyke 
barn), Hanne Witzø (FFO), Anne Karin 
Kolstad, (HIV Norge), Tanja Krangnes 
(Redningsselskapet) og Håvard B. 
Ødegård (Norges Idrettsforbund).  
Guri Idsø Viken fra sekretariatet  
deltok på møtene.   

Arbeidsgruppen 
for Mangfoldsplakaten  
Leder: Mihriban Rai  

På styremøtet 26.11.2019 satte styret  
ned en arbeidsgruppe der det i 
mandatet står at arbeidsgruppen 
skal foreslå en mangfoldsplakat som 
skal legges frem får årsmøtet i 
2020. Arbeidsgruppen skal blant 
annet foreslå mål og tiltak for mang-
foldsplakaten, hvordan organisasjoner  
kan sette egne mål og følge dem, samt 
hvordan Frivillighet Norge kan følge  
opp måling av mangfoldet i medlems- 
organisasjoner.  

Arbeidsgruppen hadde ett møte i 2019. 
Arbeidsgruppen består av Taha Hussein 
Ahmed Gaffar (Multikulturelt initiativ 
og ressursnettverk), Irma Julardzija  
(Norsk folkehjelp), Even Tømte (De  
Unges Orkesterforbund), Sadia Jabeen  
Iqbal (Norges Handikapforbund),  
Kristine Fornes (Norges Husflidslag),  
Kim Kantardjiev (Landsrådet for Norges  

barne og ungdomsorganisasjoner),  
Hasti Hamidiasl (KFUK-KFUM Norge),  
Elisabeth Kristiansen (DNT Edru  
Livsstil), Mari Kolbjørnsrud (Den Norske  
Turistforeningen) og Caroline Hop  
(Norges speiderforbund). Ida Marie  
Holmin vil deltok på møtene for 
sekretariatet.   

Ressursgruppen for Frivillig.no  
Det har blitt gjennomført mer enn 4 
møter i året i perioden 2016-2019 og 
dette planlegges videre i 2020. Målet 
med ressursgruppen er å sikre at det 
digitale rekrutteringsverktøyet Frivillig.
no utvikles og brukes i tråd med med-
lemsorganisasjonens ønsker og behov. 
Gruppen har også fokus på å avdekke 
utfordringer knyttet til inkludering og 
ivaretagelse av nye frivillige. Videre 
gir gruppen sine tilbakemeldinger på 
kampanje og kompetansetiltak knyttet 
til frivillig innsats og Frivillig.no, samt 
kårer årets nykommer i frivilligheten.  

Ressursgruppen besto i 2019 av disse 
medlemmene: 

Aurora Eck Nilsen (Nasjonalfore
ningen), Jeanine Brenna (Kirkens 
bymisjon), Espen W Andersen 
(Vestre Aker Frivilligsentral), Lars 
Ivar Mannsaaker (Oslo kommune 
velferdsetaten), Maria Lind Kvanmo 
(Kreftforeningen), Kirsten Moe 
(Seniornett), Cathrine Mellem (Home-
Start), Pia Jarmyr (Røde Kors) og Linda 
Dyrnes (FolkOrg).   
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Ressursgruppen for Inkludering på topp  

I 2019 startet vi tiltaket Inkludering på 
topp som skal bidra til økt mangfold  
i ledelsen og blant ansatte og tillits-
valgte i frivillige organisasjoner. Målet 
med ressursgruppen er å få erfaringer 
og innspill til arbeidet med målene for 
tiltaket. Ressursgruppen har også  
bidratt som innledere og ledere 
av gruppearbeid på samlinger og 

konferanser. Ressursgruppen hadde 
4 møter og besto av Maren Harlem 
(DNT), Ingrid Sætre (Norsk folkehjelp),  
Habiba Stray (Hyperion), Fahim Naeem 
(Pakistansk Kulturforening Skedsmo),  
Janne Saktamuk Haugen (KANDU),  
Rabea Musavi (LIN), Linda Noor  
(Minotenk), Betül Cokluk (Diabetes- 
forbundet), Pamir Ehsas (Brighter  

Tomorrow), Cecilie Hanninen (VOFO), 
Ingrid Maurstad (Oslo idrettskrets), 
Johan Conradson (Akershus 
idrettskrets), Sadia Iqbal (Norges 
Handikapforbund Ungdom) 
og Mawra Mahmood (tidl. Leder  
Røde kors Ungdom).  
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Råd og utvalg  
Oversikt over råd, utvalg og styrer hvor Frivillighet Norge er representert  
 

Frivillighet Norge er tilknyttet følgende organisasjoner:  
CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation.  
Frivillighet Norge er medlem i hovedorganisasjonen Virke.  

Intensjonsavtaler  
Frivillighet Norge har intensjonsavtaler som skal bidra til tettere samarbeidet og koordinering mellom offentlig og frivillig 
sektor med Integrerings- og mangfoldsdirektoraret, Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  
 

Navn på utvalg   Opprettet av  
Dialogmøte mellom regjeringen, KS og ideell sektor    Nærings- og fiskeridepartementet  

Referansegruppe for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor   Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig 
sektor  

Brukerforum for Frivillighetsregisteret   Kulturdepartementet  

Brukerforum for Brønnøysundregisteret   Brønnøysundregisteret  

Styringsgruppen Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge  
  

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenfor-
skap  blant barn og unge  

Oppfølging av strategi for å styrke frivilligheten på helse- og omsorgsfeltet   Helse- og omsorgsdepartementet  

Referansegruppe for momskompensasjonsordningen   Kulturdepartementet  

Samarbeidsgruppen og erklæringsgruppe for Fritidserklæringen   Bufdir  

Ekspertgruppe for statlige tilskudd til frivillige organisasjoner   Kulturdepartementet  

Bransjestyret for Virke Ideell og Frivillighet   Virke Ideell og Frivillighet  

Rådet for et aldersvennlig Norge   Helse- og omsorgsdepartementet   

Partnerskap mot mobbing   Kunnskapsdepartementet  

Oppfølging av samarbeidsavtale om leveranse av helse- og sosialtjenester   Nærings- og fiskeridepartementet  

Arbeidsgruppe for videreutvikling av Frivillighetsregisteret   Kulturdepartementet  

Referansegruppen for opprettelse av register for reelle rettighetshavere   Brønnøysundregistrene  

Referansegruppe for KS nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn   KS  

Ressursgruppe for Oslo kommunes dugnad for aldersvennlig frivillighet   Oslo kommune  
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 Høringsuttalelser  
 Her følger en oversikt over våre høringsuttalelser og innspill i 2019:  
   
• Høringssvar: Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven (Kunnskapsdepartementet, desember)  
• Innspill: Fritidskortet (Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet, november)   
• Høringssvar: Ny integreringslov (Kunnskapsdepartementet, november)   
• Høringssvar: Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av  

helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner (Nærings- og fiskeridepartementet, november)   
• Høring: Unntak fra hvitvaskingsloven på lotterifeltet (Finansdepartementet, oktober)   
• Høringsinnspill: Om statsbudsjettet for 2020 (Familie- og kulturkomiteen, Helse- og omsorgskomiteen,  

Finanskomiteen, oktober)   
• Høringssvar: Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige (Barne- og familiedepartementet, september)   
• Høringssvar: Utkast til kommunal frivillighetsplan (Rollag kommune, september)   
• Forespørsel: Vurdering av det juridiske handlingsrommet for å gi tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner  

i forbindelse med offentlig-frivillig samarbeid (Nærings- og fiskeridepartementet, juni)   
• Notat: Arbeidsgruppemøte om selvmordsforebygging (Helse- og omsorgsdepartementet, mai)   
• Høringssvar: Forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (Kulturdepartementet, mai)   
• Høringssvar: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, mai)   
• Høringsnotat: Oppstartsmøte om ny idrettsmelding (Kulturdepartementet, mai)   
• Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2019 (Finanskomiteen, mai)  
• Høringssvar: Forslag til ny forskriftsbestemmelse om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre,  

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, april)   
• Høringssvar: Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv. (Arbeids- og sosialdepartementet, april)   
• Innspill: Til statsbudsjettet 2020 (Finansdepartementet, Kunnskaps og forskningsdepartementet,  

Kommunal- og forskningsdepartementet, Kulturdepartementet, februar)   
• Høringsnotat: Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken  

(Meld. St. 10 (2018-2019) (Familie- og kulturkomiteen, februar)  
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Sekretariatet  
Sekretariatet har i 2019 bestått av:   

Generalsekretær, Stian Slotterøy Johnsen  
Assisterende generalsekretær, Ida Marie Holmin  
Kommunikasjonsrådgiver, Morten Skjæveland    
Kommunikasjonsrådgiver (vikariat), Anine Dedekam Moldskred (ut mars)  
Politisk rådgiver, Morten Johansen (ut januar)  
Politisk seniorrådgiver, Bjørn Lindstad   
Politisk rådgiver, Siri Holm Lønseth  
Politisk seniorrådgiver, Guri Idsø Viken (50% permisjon)  
Politisk rådgiver (vikariat), Marte Oraug Skogtrø (fra midten av februar)  
Politisk rådgiver, Janne Nyhus (fra midten av mars)  
Organisasjonsrådgiver med økonomiansvar, Martin Gustavsen  
Administrasjonsmedarbeider, Nasrin Naimy  
Kontorassistent, John Gørbing 
Prosjektleder for kampanjen og Frivillig.no, Vanja Konradsen  
Organisasjonskonsulent Frivillig.no, Nancy Herz  
Kommunikasjonsrådgiver Frivillig.no, Birgitte Heneide  
Sosiale medie-assistent, Sahra Helene Karlsen (tilknyttet frilanser, frem til midten av oktober)
Sosiale medie-assistent, Kristin Juel Bergflødt (tilknyttet frilanser, fra oktober)
Frivillig kontormedarbeider, Mahmood Ayaz  

I tillegg kommer timelønnet arbeid 
knyttet til inkluderingsprosjektet, 
diverse utredninger, markedsføring og 
arrangement.   

Frivillighet Norges sekretariat besvarer 
henvendelser fra medlemmer og andre 
både i inn- og utland om hvordan man 
kan bli frivillig, organisasjonsdrift, 
personvern, tilskuddsordninger og 

myndighetskontakt, samt generelle  
spørsmål om frivillig sektor i Norge.  
Frivillighet Norge formidler program- 
varelisenser via Techsoup. I 2019 for-
midlet vi 1089 lisenser til 192 organisa-
sjoner til en verdi på kr. 7 199 658 kroner 
via Techsoup. Vi ser en tydelig tendens 
til at færre kjøper lisens til on-premise  
programvare og flere kjøper skybaserte 
løsninger. Disse kommer ikke med i 

denne utregningen. Vi presenterte 
frivillig sektor i Norge for utenlandske 
gjester og delegasjoner, og holdt 
innlegg, foredrag og deltok i panel- 
debatter på en rekke arrangement 
i regi av medlemsorganisasjoner, 
bedrifter og ulike offentlige aktører.  Vi 
holdt styreopplæring for styrene i flere 
medlemsorganisasjoner.   
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Resultat
Note 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader
Konferanseinntekter  299 960  373 960 
Tilskudd  17 213 010  18 063 196 
Kontingenter  3 252 025  3 024 375 
Kurs og arrangementsinntekter  633 920  261 200 
Andre driftsinntekter  927 946  1 146 202 
SUM DRIFTSINNTEKTER 7  22 326 861  22 868 933 

Lønnskostnad 4, 11  9 685 085  9 244 452 
Avskrivning av varige driftsmidler 2 83 771  82 841 
Annen driftskostnad 3, 4, 9 12 035 184  13 100 247 
SUM DRIFTSKOSTNADER  21 804 040  22 427 540 

DRIFTSRESULTAT 522 821  441 393 

Finnansinntekter og kostnader
Annen finansinntekt 10 404 255  8 699 
Annen finanskostnad 10  - 103 157  -201 002 
RESULTAT AV FINANSPOSTER  301 098  -192 304 

ÅRSRESULTAT  823 919  249 090 

Overføring og disponeringer
Overføring til egenkapital uten selvpålagte restriksjoner 8  823 919    -   
Overføring til egenkapital med selvpålagte restriksjoner 8   249 090 
Omfordeler fra EK uten selvpålagte rest. 8    -150 910 
Omfordeler til EK med selvpålagte rest. 8   150 910 

Sum disponert  823 919  249 090 
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Balanse
Eiendeler Note 2019 2018

Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Varige driftsmidler 2  88 324  78 002 
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 88 324  78 002 

Andre fordringer 6 627 953  627 953 
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 627 953  627 953 
SUM ANLEGGSMIDLER 716 277  705 954 

Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer  1 227 902  460 483 
Andre fordringer  209 885  203 023 
SUM FORDRINGER  1 437 787  663 506 

Markedsbasert aksjefond 10 4 683 845  3 391 556 
Sum investeringer 4 683 845  3 391 556 

Bankinnskudd kontanter og lignende 5 7 142 560  7 575 172 

SUM OMLØPSMIDLER 13 264 192  11 630 233 
SUM EIENDELER 13 980 469  12 336 187 
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Balanse
Egenkapital Note 2019 2018

Opptjent egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 1, 8  3 750 000  3 750 000 
Egenkapital uten selvpålagte restriksjoner 1, 8 2 325 249  1 501 330 
Sum egenkapital  6 075 249  5 251 330 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  1 461 998  2 089 024 
Skyldig offentlige avgifter 5 769 430  646 017 
Annen kortsiktig gjeld 7  5 673 793  4 349 817 
SUM KORTSIKTIG GJELD  7 905 220  7 084 857 

SUM GJELD  7 905 220  7 084 857 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 13 980 469  12 336 187 

Oslo, 21. april 2020
Styret for Frivillighet Norge
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Egenkapital Note 2019 2018

Opptjent egenkapital

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 1, 8 3 750 000        3 750 000        
Egenkapital uten selvpålagte restriksjoner 1, 8 2 325 249        1 501 330        
Sum egenkapital 6 075 249        5 251 330        

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 461 998        2 066 885        
Skyldig offentlige avgifter 5 769 430           646 017           
Annen kortsiktig gjeld 7 5 673 793        4 371 956        

Sum Kortsiktig gjeld 7 905 220        7 084 857        

Sum Gjeld 7 905 220        7 084 857        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 13 980 469      12 336 187      

Heikki Eidsvoll Holmås Ingvild Endestad Karen Kvalevåg
Styreleder Nestleder Styremedlem

Gunnar Haugsveen Helge Atle Simonnes Kristin Wiig Sandnes
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Rita Hirsum Lystad Stian Slotterøy Johnsen
Styremedlem Generalsekretær
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Navn på organisasjon
4H Norge
A Step closer
Acharaugo Cultural Music And Dance
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
ADHD Norge
ADRA Norge
AFS Norge Internasjonal utveksling
Ahmadiyya Muslim Jama’at
Aksjonskomiteen Hjelp Jødene Hjem
Aktivitetsklubben
Aleneforeldreforeningen
Amnesty International Norge
ANSA – Association Of Norwegian 
Students Abroad
Arbeiderbevegelsens rus-  
og sosialpolitiske forbund
Art of Living Foundation - Norge
Aurora Støtteforening For Mennesker 
Med Psykiske Lidelser
Autismeforeningen i Norge
Balanced View Norway
Bandorg
Barne- og Ungdomsorganisasjonene i 
Oslo (ungorg)
Barnekreftforeningen
Bergen Internasjonale Kultursenter
Besteforeldrenes Klimaaksjon
Bikuben Regionalt Brukerstyrt Senter

Bipolarforeningen Norge
Blå Kors Norge
Brunstad Christian Church
Brystkreftforeningen
Buddhistforbundet
Care Norge
Caritas Norge
CISV Norge
Compassion Norge
Damini House of Culture
De Unges Orkesterforbund
Den Norske Bamseklubben
Den norske Helsingforskomité
Den norske misjonsallianse
Den Norske Turistforening (DNT)
Den Polske klubben i Norge
Den Sudanesiske Foreningen
Den Uavhængige Norske Storloge av 
Odd Fellow Orde
Der Du Bor - Grenland
Det Evangelisk -Lutherske -Kirkesamfunn
Det Hvite Bånd
Det Kurdiske Kulturforbundet i Norge
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Hageselskap
Det norske misjonsselskap
Det Norske Travselskap

Diabetesforbundet
DNT EDRU Livsstil
Dyrebeskyttelsen Norge
ECKANKAR Norge
Elevorganisasjonen
Europabevegelsen i Norge
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
Familieklubbene i Norge
Fattighuset
Folkeakademienes Landsforbund
Folkorg - Organisasjon For Folkemusikk 
og Folkedans
Fontenehuset Oslo Øst
Forbund for kjemisk 
miljøintoleranse(FKMI)
Forbundet KYSTEN
Forbundet mot rusgift
Foreningen 2 Foreldre
Foreningen for Barnepalliasjon FFB
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen For Muskelsyke
Foreningen Norden Norge
Foreningen Spekteret
Foreningen Vi som har et barn for lite
Fortidsminneforeningen
Fotballstiftelsen
Framfylkingen LOs barne- og 
familieorganisasjon

Frivillighet Norges  
medlemsorganisasjoner  
Oversikt over medlemsorganisasjoner pr 31.12.2019
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Frelsesarmeen
FRI – foreningen for kjønns- og 
seksualitetsmangfold
Frilynt Norge
Fritt Norden - Norge
Funksjonshemmedes (FFO)
Grenseløs Kjærlighet
Hanano Development Organisation
Harry Benjamin Ressurssenter
HATS (Hålogaland 
Amatørteaterselskap)
Helseforum for kvinner
Helsepersonel For Plantebasert 
Kosthold(HEPLA)
HivNorge
Hjelpekilden Norge
Hjernesvulstforeningen
Home-Start Familiekontakten 
Norge(HSFN)
Hospiceforum Norge
Hostelling International Norge
Human-Etisk Forbund
Humanistforbundet
Humanistisk Ungdom
Humanity First Norge
Hvite Ørn Norge
Hyperion - Norsk Forbund For 
Fantastiske Fritidsinteresser
Hørselshemmedes Landsforbund
Indias Barn
Indremisjonsforbundet
Internasjonal helse- og sosialgruppe 
(IHSG)
International Students’ Union Of 
Norway (ISU)
IOGT i Norge

Islamsk Opplæringssenter
IVK Norge - Norsk Sirkel For 
Ikkevoldskommunikasjon
Juba
Juvente
KA - Arbeidsgiverorganisasjon for 
kirkelige virksomheter
Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church 
Aid
Kirkens SOS i Norge
Kirkerådet
Kiwanis International District Norden
Klassisk - Organisasjon For 
Konsertarrangører
Klokkeklovnene
KNIF SA
Kongelig Norsk Båtforbund
Korpsnett Norge
Kreativ Aktiv Norsk 
DataUngdom(Kandu)
Kreftforeningen
Kristelig studieforbund (K-stud)
Kristent arbeid blant blinde og  
svaksynte KABB
Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for etterlatte ved 
selvmord-LEVE
Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke
Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplanterte
Landsforeningen for Pårørende innen 
psykisk helse -LPP
Landsforeningen mot 
fordøyelsessykdommer

Landsforeningen mot seksuelle over-
grep (LMSO)
Landsforeningen uventet barnedød
Landsforeningen We Shall Overcome
Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorg-LNU
Leieboerforeningen
LIN (Likestilling Inkludering og Nettverk)
Lions Club International Distrikt 104
Lærernes Misjonsforbund
MA - rusfri trafikk og livsstil
MA-Ungdom
Mat & atferd
Med Israel For Fred
Menneskeverd
Mental Helse
Mental Helse Ungdom
Miljøagentene
Miljøstiftelsen Bellona
MIR - Multikulturelt Initiativ- og 
Ressursnettverk
Misjon uten grenser
Misjonskirken Norge
Misjonskirken Ung
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Musikkens studieforbund
Nakke- og kjeveskaddes landsforening
Nakkeforbundet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natteravnene
Natur og Ungdom
Nei Til EU
New Life Mission
NOAH - For Dyrs Rettigheter
Norbrygg - Norsk 
Hjemmebryggerforening
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Nordmanns-Forbundet/Norwegians 
Worldwide
Noregs Mållag
Noregs Ungdomslag
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbunds Ungdom
Norges Bygdekvinnelag
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Frivilligsentraler (observatør)
Norges Handikapforbund
Norges Husflidslag
Norges Idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske komité
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges KFUK-KFUM
Norges KFUK-KFUM speidere
Norges Korforbund
Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag
Norges Kristne Råd
Norges Kulturvernforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Livredningsselskap
Norges Musikkorps Forbund
Norges Naturvernforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norges Samemisjon
Norges Skotthyllforbund
Norges Sopp- og Nyttevekstforbund
Norges speiderforbund
Norges Unge Katolikker
Norges Veteranforbund for 

Internasjonale Operasjoner
Norilco - Norsk Forening For Stomi, 
Reservoar og Mage- og Tarmkreft
Normisjon
Norsk arkivråd
Norsk Bluesunion
Norsk Bridgeforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Filmklubbforbund (NFK)
Norsk Folkehjelp
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk forening for prosjektledelse(NFP)
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Friluftsliv
Norsk Fyrhistorisk Forening
Norsk Glaukomforening
Norsk Helse- og Avholdsforbund
Norsk Jazzforum
Norsk Jernbaneklubb
Norsk Kennel Klub
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Mongolsk Forening
Norsk musikkråd
Norsk Nettverk for Down Syndrom
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sangerforum
Norsk Sarkoidose Forening
Norsk Tolkeforening
Norsk TotalforsvarsForum
Norsk-Russisk Kultursenter
Norske Kirkeakademier
Norske konsertarrangører
Norske Kunstforeninger

Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Redningshunder
Norske Samers Riksforbund
Norske symfoni-orkestres landsforbund 
NASOL
Norway International Network (NIN)
Open Hands For You
Organisasjonen For Barnevernsforeldre
Oslo Katolske Bispedømme
Panafrican Women Association (Pawa)
Partnership For Change
Pensjonistforbundet
Plan Norge
Prematurforeningen
Press -Redd barna ungdon
Primers MC
Prison Fellowship Norge
Professional Women’s Network Norway
Psoriasis- og eksemforbundet
Rabea Kvinneforening
RE:ACT
Redd Barna
Redningsselskapet - Norsk Selskab Til 
Skibbrudnes Redning
Reform - ressurssenter for menn
Refugees Welcome Norway
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 
(RIO)
Samarbeidsforumet av funksjonshem-
medes organisasjoner (SAFO)
Sámi NissonForum /Samisk 
Kvinneforum
Seniordans Norge
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Seniornett Norge
SeniorNorge
Senter for tro og medier (tidligere 
Familie & Medier)
Sex og Politikk - Forening For Seksuell og 
Reproduktiv Helse og Rettigheter
SINERGIA
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Skedsmokorset Kulturforum
Skiforeningen
Slekt og data
Solgården Sa
SON-Straffedes organisasjon i Norge
Sos-Barnebyer Norge Stiftelsen
Spilleavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen
Stiftelsen Angstringen Norge (arn)
stiftelsen CRUX
stiftelsen evangeliesenteret
Stiftelsen Flyktninghjelpen
Stiftelsen Fontenehuset Drammen
Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss
Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen Frogner Menighetshus
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Stiftelsen Livsglede for Eldre
Stiftelsen Nordisk bibelmuseum
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Norsk Nødhjelp
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Retretten
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stiftelsen Robin Hood Huset
Stiftelsen Tamilsk Ressurs og 
Veiledningssenter
Stiftelsen Termik
Stiftelsen Trondheim Jazzfestival
STL Samarbeidsrådet for Tros- og 
Livssynssamfunn
Stoffskifteforbundet
Strømmestiftelsen
Studieforbundet Funkis
Studieforbundet kultur og tradisjon
Støtteforeningen for Kreftrammede
Syvendedags Adventistkirken - Den 
Norske Union
Søndagsskolen Norge

Sørenga Badstue og Helårsbadeanstalt
Søvnforeningen
Termik Rana
Tjukkasgjengen
Tsjetsjensk Ungdomsforening ( TUF)
UNG i Kor
Ung Kirkesang
Ung Kreft
UngDialog
Ungdom & Fritid
Ungdom mot narkotika -UMN
Unge Funksjonshemmede
Union Of Nigerian Nationals Norway
Vatnar Kristne Fellesskap(VKF)
Velferdsalliansen
Vellenes Fellesorganisasjon
Vestre Aker Frivillighetssentral
Veteranforbundet SIOPS
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Voksne for Barn
Voksne med medfødt hjertefeil
Y’s Men International Region Norge
Åpen folkekirke
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