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Frivillighet Norge er frivillig sektors samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som 
sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for 
å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. 

 

 

 
 

 
Strømstøtte 

Mange frivillige organisasjoner opplever økte utgifter knyttet til strømkrisen og økte priser på 

andre energikilder. Dette kommer i tillegg til en lang periode med begrensede 

inntektsmuligheter og generelt lavere aktivitetsnivå under pandemien. Frivillige organisasjoner 

har i stor grad sine inntekter fra private husholdninger og offentlige tilskudd. I mangel på 

strømstøtte fra det offentlige blir konsekvensen av de høye strømkostnadene enten økte 

deltakeravgifter eller et svekket aktivitetstilbud. Det er derfor bra at det så raskt kom på plass en 

strømstøtteordning for frivilligheten.  

Når Stortinget nå skal diskutere støtteordninger knyttet til kraftsituasjonen ønsker Frivillighet 

Norge å komme med et par innspill. Vi er også tilgjengelige dersom det er behov for ytterligere 

tilbakemelding fra frivillig sektor.  

Nivå på støtten 

Støtten til frivilligheten har så langt vært på nivå med støtten for husholdninger. Vi forventer at 

denne justeres i tråd med eventuelle endringer i støtten for husholdninger slik at disse to 

ordningene fortsetter å være på samme nivå. Ingen er tjent med at organisasjonene blir tvunget 

til å øke deltakeravgifter når det er stor politisk enighet om at vi nå trenger det motsatte, at flere 

blir med og finner sitt fellesskap. Det er også svært skadelig for frivilligheten dersom lokaler og 

anlegg må stenge. Ikke minst vil dette gå ut over alle de som mister sin aktivitet, møteplass eller 

hjelpetilbud.  
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Ulike energiformer 

Det er flere som bruker gass til oppvarming av anlegg og som nå opplever at prisnivået truer 

aktiviteten. Vi ber om at Stortinget tar høyde for dette i sitt arbeid og innlemmer andre 

energiformer i støtteordningen. 
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