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FRIVILLIGHET NORGE er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner. Vi 
arbeider for bedre rammevilkår for frivilligheten og økt forståelse for den store, 
frivillige innsatsen i samfunnet.
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Framtidas frivillighet
Det er vanskelig å spå om framtida. 
Det har de siste årene vist oss til fulle.

Vi har lagt bak oss en lang periode som 
har krevd mye fra de frivillige organi- 
sasjonene. Høsten 2021 trodde nok 
mange at tiden med stadig skiftende 
smittevernrestriksjoner var over. Så 
kom omikronvarianten av korona- 
viruset med ny nedstenging, nye  
avlysninger og nye behov som frivillig-
heten har bidratt til å dekke. 

Vi vet at pandemien har ført til 
nedgang i aktivitet i store deler av 
frivilligheten. Færre har vært frivillige, 
færre har deltatt på arrangementer 
og mange organisasjoner har mistet 
medlemmer. Det kommer til å få varige 
konsekvenser - både for frivilligheten 
og for samfunnet. 

Jeg tror folk har lyst til å komme tilbake 
til frivilligheten nå som det er mulig, 
men det vil ikke skje av seg selv. Den 
viktigste årsaken til at folk ikke deltar 
i frivilligheten, er at de ikke har blitt 
spurt. Vi trenger et felles løft for å øke 
deltakelsen, og noe av det viktigste vi 
gjør, er å vise fram alle mulighetene til 
å engasjere seg. Frivilligheten har noe 
som passer for alle, og alle har noe å 
bidra med.

Pandemien har vist frivillighetens 
samfunnsverdi. Organisasjonene på 
beredskapsfeltet har vært viktige for å 
avlaste det offentlige. Men også andre 
typer organisasjoner, for eksempel 
helseorganisasjoner og innvandrer- 
organisasjoner, har spilt en avgjørende 
rolle. Med nettverk, tillit og kunnskap 
om målgrupper, har de nådd ut med 

informasjon til mange som det offent-
lige ikke når og avdekket mangler i den 
offentlige håndteringen av pandemien. 
Dette tror jeg har vært en øyeåpner for 
mange. Framover må de mange sam-
arbeidene som har oppstått gjennom 
pandemien, videreføres. 

Er det én ting det likevel er enkelt å spå, 
så er det at det kommer flere kriser. 
Når dette skrives er det krig i Europa, 
og frivilligheten stiller opp - både med 
humanitær hjelp i krigssonen og med 
hjelp til flyktninger i nabolandene og 
her hjemme i Norge. Med en sterk, 
mangfoldig og uavhengig frivillighet 
står vi som samfunn bedre rustet til å 
takle kriser. Frivilligheten er en del av 
samfunnets immunforsvar, som vi må 
sørge for å ta godt vare på.
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Fra jeg begynte i Frivillighet Norge 
i 2006, er momskompensasjon til 
frivilligheten den saken jeg har jobbet 
mest med. I fjor fikk vi et historisk 
gjennombrudd da Hurdalsplattformen 
til regjeringen Støre slo fast at frivillig-
heten skal få full momskompensasjon 
gjennom en regelstyrt ordning. Det er 
en stor seier og viser kraften vi har når 

hele frivilligheten står sammen.

I 2022 feirer vi det frivillige engasje-
mentet over hele landet gjennom 
Frivillighetens år. Det er forhåpentligvis 
også startskuddet på den nye hver-
dagen. Vi har bidratt til å utfordre og 
utvikle samfunnet vårt over lang, lang 
tid. Det er ingen grunn til å stoppe nå.

Framtidas frivillighet er ikke noe 
som bare skjer, det er noe vi skaper 
sammen, i de frivillige organisasjonene, 
hver dag, hele året, alle år. 

Stian Slotterøy Johnsen  
Generalsekretær, Frivillighet Norge
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Framtidas frivillighet
2021 ble nok et pandemiår. En nyvalgt 
regjering tok over styringen av et land 
som fortsatt var i krise og som nok vil 
være det i lengre tid. I Frivillighet Norge 
har vi bistått organisasjonene i hånd-
teringen av pandemien gjennom vekt 
på økonomiske rammebetingelser så 
vel som gjennom nettverk for erfarings-
deling og synliggjøring av organisa-
sjonenes avgjørende rolle i krisetider. 
Samtidig har vi løftet blikket og sett 
forbi pandemien i scenarioprosessen 
for frivillighet i 2030.

I 2021 fikk Frivillighet Norge et av sine 
største gjennomslag i historien da den 
nye regjeringsplattformen slo fast at 
frivilligheten skal ha full og rettighets-
festet momskompensasjon. Vi vil jobbe 
for at det faktisk skjer. Og fram mot 
2030 er det flere kamper å vinne.

FRA PANDEMIÅR TIL 2030

Hurdalsplattformen ga seier til 
Frivillighet Norge 
I september 2021 kom Norges nye 
regjering på plass, bestående av 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet med 
Sosialistisk Venstreparti som støttepar-
ti. I oktober ble regjeringens samar-
beidsplattform, Hurdalsplattformen, 
lansert. Her slås det fast at regjeringen 
vil «gi full momskompensasjon gjen-
nom ei regelstyrt ordning til idrett, 
frivilligheit og kultur». 

En full og regelstyrt ordning har vært 
Frivillighet Norge sitt viktigste krav 
siden 2005, og vi feiret lovnaden i 
plattformen som en seier for hele 
frivilligheten. Det er ennå ikke klart om 
beløpet som er satt av i statsbudsjettet 
for 2022, er høyt nok til å innfri full 
momskompensasjon, men kultur- 
minister Anette Trettebergstuen har  
i alle fall lovet full momskompensasjon 
i 2022, som i 2021.  

Hurdalsplattformen har flere politikk-
punkt som gjelder frivillighet. Blant 
annet vil regjeringen øke grunnstøtten 
til barne- og ungdomsorganisasjoner, 
sikre frivilligheten god tilgang på 
lokaler, anlegg og utstyr, forenkle og 
samordne regelverk og støtteordninger, 
styrke det frivillige opplæringstilbudet, 
styrke de frivillige organisasjonenes 
rolle i integreringsarbeidet og legge til 
rette for samarbeid med frivillige og 
ideelle aktører i eldreomsorgen. 

Nettverk for frivillighetens  
håndtering av koronapandemien 

Da Norge stengte ned i mars 2020, 
møtte de frivillige organisasjonene  
mange felles utfordringer. Da akti-
vitetene stengte ned, forsvant også 
inntektsmuligheter, frivillige og med-
lemmer. Samtidig viste pandemiperio-
den nye hender og muligheter som kan 
være verdifulle inn i framtida. 

Med dette som utgangspunkt, tok 
Frivillighet Norge initiativ til et nettverk 
for frivillighetens håndtering av koro-
napandemien i 2020. Det var et åpent 
forum, der medlemsorganisasjoner 
kunne dele erfaringer med hverandre 
og Frivillighet Norge underveis. For 
Frivillighet Norge var det en viktig 
lyttepost i en situasjon som endret  
seg mye og til tider dramatisk. 

Koronakommisjonens rapport 
I Koronakommisjonens første rapport, 
NOU 2021:6 Myndighetenes håndte-
ring av koronapandemien, evalueres 
samarbeidet med frivilligheten. Det 
legges særlig vekt på beredskapsorga-
nisasjoner, men også på andre som har 
spilt en direkte rolle med for eksempel 
informasjonsformidling. Kommisjonen 
konkluderer slik: 

Vi ser at frivilligheten har spilt en viktig 
rolle for mange under pandemien  
– både gjennom bistand i beredskaps- 
arbeidet, kommunikasjon til ulike 
grupper og opprettholdelse av aktivitet  
og sosial støtte til mennesker. Bruker-
perspektivet fra pasientorganisasjoner 
er verdifullt for myndighetenes krise-
håndtering. Kommisjonen mener det 
vil være nyttig å evaluere samarbeidet 
mellom myndighetene og frivilligheten 
for å trekke ut gode erfaringer for 
likeverdig offentlig – frivillig samar-
beid for framtiden. Samarbeid i krise 
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bør bygge på likeverdig samarbeid i 
normalsituasjoner. 

Kommisjonen skal avlevere sin  
avsluttende rapport 26. april 2022. 

Frivilligheten mot 2030 
Våren 2021 hadde koronapandemien 
vart ett år. Mange av de frivillige 
organisasjonene begynte å kjenne på 
langtidsvirkningene av pandemien 
og tiltakene for å bekjempe den. Vi så 
også at mange av de utfordringene vi 
allerede hadde begynt å se i samfun-
net, ble forsterket under pandemien. 

På vei ut av pandemien er det nødven-
dig å tenke nytt og godt i arbeidet med 
å bygge opp samfunnet igjen. Frivillige 

organisasjoner har alltid vært i front i 
samfunnsutviklingen og har vært raskt 
ute med å identifisere behov i befolk-
ningen og tilpasse drift og aktiviteter 
til disse. Vi ønsket derfor å løfte blikket 
sammen med våre medlemsorganisa-
sjoner og se frivilligheten inn i framtida. 

Vi satte i gang en scenarioprosess, 
som skulle indentifisere drivkrefter som 
påvirker frivillige organisasjoner, iden-
tifisere hva rammevilkårene og frivillige 
organisasjonene kan være i 2030 og 
se på hva slags grep som kan tas for å 
møte disse. Prosessen ble gjennomført 
blant våre medlemsorganisasjoner med 
en kombinasjon av dybdeintervjuer og 
ideverksteder. 

Rapporten fra arbeidet ble presentert 
på Frivillighetens dag 5. desember 2021. 
På bakgrunn av de mange drivkreftene 
som ble identifisert, skisserer rapporten 
to motsetninger frivillige organisasjo-
ner står i: 

• Forventninger om å bruke mer tid 
på aktiviteter i stedet for adminis-
trasjon, samtidig som kravene til 
rapportering øker, herunder nye 
lovbestemmelser som krever mer 
administrasjon. 

• Økende kompetanse i frivillig 
sektor, men likevel økende styring 
ovenfra og ned, gjennom for-
håndsdefinerte forventninger som 
følger tilskuddsmidler. 

Småspeidere på tur gjennom skogen. Foto: Alexander Vestrum
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Med disse utfordringene og mulige 
samfunnstrender som utgangspunkt, 
skisserte rapporten fire scenarier 
framover for frivilligheten i 2030, som 
hvert plasserer seg på to akser: 

• En akse mellom høy grad av tillit 
og autonomi på en ene siden og 
sterk økonomisk, politisk og juridisk 
styring på den andre.

• En kryssende akse mellom indivi-
duelle, egosentriske behov på den 
ene siden og sterk fellesskapsfølel-
se i befolkningen på den andre.

Dette ga fire scenarier, som kan ses på 
modellen på neste side. Scenariene er 
ment som ytterpunkter, som utgangs-
punkt for å tenke på overordnet nivå.

Europeisk samarbeid og 
perspektiv   

Koronapandemien har vist verdien av 

tett europeisk samarbeid. I tillegg har 
Frivillighet Norge engasjert seg mer 
i europeiske fora som en del av vårt 
engasjement i Active Citizens Fund 
Romania. 

Vi deltar i det europeiske nettverket 
European Civic Forum, som jevnlig 
har hatt møter med erfaringsdeling 
om koronapandemien. Her har vi sett 
at mange utfordringer har vært de 
samme, og vi har lært av hverandres 
håndtering av pandemien, både på  
nasjonalt nivå og på EU-nivå. Det er 
også nyttig i arbeid med utfordringer 
som kommer framover, enten det 
er konkrete, umiddelbare kriser eller 
langsiktige utfordringer som klima-
endringer og demografiske endringer. 

Deltakelse i europeiske nettverk gir 
innblikk i en mørk trend med økende 
høyrepopulisme og politiske motset-
ninger, utfordrede demokratier, angrep 

på sivilsamfunnet og sivilsamfunnets 
rettigheter og behov for fysisk og  
moralsk støtte. Land som Ungarn, 
Polen, Slovenia og Serbia har gått 
feil vei inn i 2022 når det gjelder 
organisasjons- og forsamlingsfrihet, 
demokratisk påvirkningsmulighet og 
ytringsfrihet. 

I et av verdens beste demokratier har vi 
et godt utgangspunkt for å være med 
og motvirke denne utviklingen, ikke 
minst gjennom samarbeid på tvers av 
landegrenser, selv når grensene steng-
te, alle er hjemme alene og vi ikke ser 
våre ledere i øynene. Samtidig kan også 
vi i Norge lære av utviklingen andre 
steder. For heller ikke her er vi immune 
mot disse tendensene. Frivilligheten 
er avgjørende for å bygge tillit i sam-
funnet, og er en sentral motkraft mot 
demokratisk forvitring og populistiske 
tendenser. Den kraften må vi hegne om 
hele tiden. 

FRIVILLIGHET NORGE MENER
Samfunnsutfordringer stopper ikke ved landegrensene, og det gjør heller ikke frivilligheten. 
Vi må delta i og lære fra våre internasjonale nettverk for å styrke frivilligheten nasjonalt og 
internasjonalt. Frivillige organisasjoners internasjonale engasjement må fortsatt støttes og 
fremmes.
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Scenario A

Frie midler, mindre 
rapportering

Deltakelse i enkeltprosjekter 
fremfor organisasjoner

Svekket nasjonal overbygning 
som gjør det vanskeligere å 
inkludere i nye grupper

Scenario B

Blir tatt med på høringer, 
representatve innspill

Bred representasjon i  
organisasjoner, høy tillit

Scenario C

Kortsiktig fokus, detaljstyring, 
høy grad av konkurranse

Mer leverandør enn 
samfunnsaktør

Borgere opptrer som 
forbrukere

Scenario D

Sterk styring gjennom EU, EØS 
og nasjonale myndigheter

En forutinntatt offentlig 
sektor som definerer behovene 
til sine interessegrupper

Ti
lli

t 
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ut
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om

i

Tilnærming til egne og andres behovIndividuelle 
egosentriske 

behov

Høy grad 
av tillit og 
autonomi

Sterk felles- 
skapsfølelse i 
befolkningen

Sterk  
økonomisk, 
politisk og  

juridisk 
styring
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En enklere hverdag for frivillige 
organisasjoner
Digitalisering av frivilligheten har 
god mulighet til å bidra til en enklere 
hverdag for lokale frivillige i årene 
framover. Det krever at myndighe-
tene prioriterer forenklingsarbeid. I 
Frivillighetsmeldingen lanserte regje-
ringen Solberg en forenklingsreform for 
frivilligheten, og i Hurdalsplattformen 
slås det fast at også den sittende 
regjeringen skal ”fjerne hindringar for 
frivillig engasjement, som unødvendige 
søknadsprosessar og papirarbeid.” 
Regjeringen sier også at den skal 
“Gjennomgå, forenkle og samordne 
regelverk og støtteordningar for 
frivilligheita og samle dei i ein felles 
søknadsportal.” Selv om dette arbeidet 
er i gang, gjenstår mye. 

Arbeidsgruppe for videreutvikling 
av Frivillighetsregisteret
Gjennom 2021 har Frivillighet Norge 
deltatt i arbeidsgruppen for videreut-
vikling av Frivillighetsregisteret, som 
ble opprettet i 2019. Arbeidet i gruppen 
har blitt forsinket og påvirket av, 
koronapandemien, og leverer sin av-
sluttende rapport i april 2022. Arbeidet 
i gruppen har to prioriterte saker: regis-
treringsrett i Frivillighetsregisteret og at 
Frivillighetsregisteret skal forbedre og 
forenkle samhandlingen mellom frivillig 
virksomhet og offentlige myndigheter.  

Gruppen konkluderer med at det er 
nødvendig å se på lovteksten for regis-
treringsrett, og kommer med tydelige 
anbefalinger om hva som bør revideres 
i en slik gjennomgang. Prinsippet om 

«kun en gang» står fortsatt svært 
sterkt, og det kommer flere anbe- 
falinger fra gruppen rundt hvilke  
opplysninger som kan og bør  
gjenbrukes fra ulike registre.  

Forenklingsråd
Frivillighetsmeldingen lovet å etablere  
et forenklingsråd for tilskudd til 
frivillige organisasjoner. På grunn av 
koronapandemien, har opprettelsen 
av et slikt forenklingsråd blitt utsatt. 
Arbeidsgruppen for videreutvikling 
av Frivillighetsregisteret foreslår i 
sin rapport at flere viktige tiltak skal 
legges inn under et slikt råd. For å sikre 
at frivillighetens behov blir tydelig 
ivaretatt, vil Frivillighet Norge jobbe for 
at frivilligheten representeres med flere 
representanter i dette rådet.

Foto: Civil Society Development Foundation Romania
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Digitilskudd
Arbeidet med å “Gjennomgå, forenkle 
og samordne regelverk og støtte- 
ordningar for frivilligheita og samle 
dei i ein felles søknadsportal.” har 
startet opp. Gjennom prosjektet 
Digitilskudd, jobber Direktoratet for 
forvaltning og økonimistyring og 
Kulturdepartementet for å få denne 
portalen på plass. Tjenesten skal først 
inkludere tilskudd til frivillig sektor, 
men målet er at den senere utvides til å 
inkludere statlige tilskudd til alle  
sektorer. Det er også et mål at  
tjenesten skal være på plass i slutten 
av 2022, slik at den kan tas i bruk for 
tilskuddsåret 2023.

Stimulab-prosjektet «Starte og 
drive en frivillig organisasjon»  
Om stimulab:

• StimuLab er en ordning i regi av 
Digitaliseringsdirektoratet og 

Design og Arkitektur Norge som 
støtter og stimulerer til eksperi-
mentering og nytenkning i forvalt- 
ningen. Målet er bedre og mer hel-
hetlige tjenester for innbyggerne 
og en mer effektiv forvaltning. 

• I Solberg-regjeringen og KS sin 
“Strategi for digitalisering” ble 
“starte og drive en frivillig organi-
sasjon” plukket ut som én av syv 
livshendelser som skulle få prioritet 
i arbeidet med brukervennlige og 
sammenhengende tjenester.  
Livshendelsen forvaltes av 
Kulturdepartementet.  

• I slutten av 2020 ble livshendelsen 
finansiert som et StimuLab-
prosjekt etter en søknad initiert av 
Brønnøysundregistrene.  

• Prosjektgruppa har bestått 
av Kulturdepartementet, 
Brønnøysundregistrene, Frivillighet 
Norge, Fundraising Norge og KS.  

• Gjennom prosjektet er det definert 
et sett «byggesteiner» som kan 
videreutvikles.  

Stimulab-prosjektet «starte og drive 
en frivillig organisasjon» ble ferdigstilt 
mot slutten av 2021. Dette har vært et 
utviklingsarbeid, som skulle komme 
fram til en metode for samhandling og 
samarbeid om å løse organisasjonenes 
utfordringer. Visjonen for prosjektet er 
blant annet at frivilligheten i 2032 bare 
trenger å registrere data én gang og 
har én samlet søknadsportal. 

Frivillighet Norge har deltatt i styrings- 
og arbeidsgrupper for prosjektet gjen-
nom 2021. Prosjektet leverer foreløpig 
ikke så målbare resultater, men har 
bidratt til å styrke relasjonene mellom 
aktørene i prosjektet og har staket ut 
en vei videre.

FRIVILLIGHET NORGE MENER:
• Myndighetene må prioritere forenklingsarbeid for frivilligheten, med mål om 

å frigjøre tid og ressurser til aktivitet i tråd med organisasjonenes formål.  

• Frivilligheten må representeres med flere representanter i et eventuelt 
Forenklingsråd, for å sikre at frivillighetens behov blir lyttet til og ivaretatt. 

• Prinsippet om “kun en gang” skal være en rettesnor for alt forenklingsarbeid.  
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Kommunal frivillighetspolitikk
Frivillighet Norge arbeider aktivt for 
at alle kommuner skal ha en god 
kommunal frivillighetspolitikk, som 
legger til rette for vekst og utvikling for 
frivilligheten som en uavhengig sam-
funnssektor.  Vi har laget et Norgeskart 
som gir oversikt over kommuner med 
en frivillighetspolitikk, og vår samar-
beidsavtale med KS oppfordrer flere 
kommuner til å bli med på dette.

Samarbeidsplattform med KS
Siden 2011 har Frivillighet Norge og KS 
hatt samarbeidsavtalen Plattform for 
samspill og samarbeid mellom frivillig 
og offentlig sektor. Avtalen er revidert 
tre ganger. Begge parters mål er at alle 
kommuner og fylkeskommuner skal 
ha en frivillighetspolitikk og bidra til å 
forenkle samarbeid og dialog mellom 
kommune og lokal frivillighet. Avtalen 
skulle revideres i 2021, men partene 
besluttet heller å videreføre avtalens 

innhold og revidere innholdet i løpet av 
2022.  

I samarbeid med KS, har Frivillighet 
Norge arrangert flere nasjonale og 
regionale konferanser om kommunal 
frivillighetspolitikk og om dialog og 
samhandling mellom kommuner og 
frivillige organisasjoner.  

Samarbeidsavtale med 
regjeringen
Frivillighet Norge ønsker å utvide 
samarbeidsplattformen med KS til å 
inkludere samarbeid mellom regje-
ringen og frivillig sektor. Temaet ble 
grundig behandlet i vårt innspill til 
regjeringen Solbergs frivillighetserklæ-
ring i 2015. Det er fortsatt behov for et 
overordnet dokument som uttrykker 
hvilke prinsipper som skal gjelde for 
dialog og samhandling mellom frivillig 
og offentlig sektor. Saken ble drøftet i 
møter med Kulturdepartementet i 2021 
uten at det ble tatt videre initiativ.  

Det eksisterer allerede en samarbeids-
avtale mellom regjeringen, KS og or-
ganisasjoner som representerer ideelle 
aktører på helse- og velferdsfeltet. En 
overordnet avtale bør åpne for at det 
etableres denne typen samarbeidsav-
taler med relevante aktører på andre 
avgrensede fagfelt.

Kulturdepartementet har varslet at de 
vil innhente innspill til en ny frivillighets- 
erklæring fra regjeringen i 2022

Fylkeskommunenes rolle

Som en følge av Kommune- og region-
reformen, har fylkeskommunen fått en 
viktigere rolle som regional utviklings-
aktør. Det berører også frivillig sektor 
som regional og lokal samfunnsak-
tør. Frivillighet Norge har derfor tatt 
initiativ til et tettere samarbeid med 
flere fylkeskommuner. Vårt mål er at 
fylkeskommunene utvikler en egen 
frivillighetspolitikk i dialog med de de 
frivillige organisasjonenes regionalledd, 
samtidig som de legger godt til rette 
for at kommunene utvikler en kommu-
nal frivillighetspolitikk.

Regjeringen krever at FNs bærekrafts-
mål ligger til grunn for regional og 
kommunal planlegging. Vi mener det 
må føre til at frivillig sektors rolle som 
samfunnsaktør får større plass i offent-
lig planverk. For å styrke fylkeskommu-
nenes kompetanse på frivillighet, har 
Frivillighet Norge har tatt initiativ til 
å etablere et fagnettverk for ansatte i 
fylkeskommunene med ansvar for den 
regionale dialogen med frivillig sektor. 
I 2021 ble det gjennomført et digitalt 
møte med fagnettverket.

Fra Frivillighet Norges debatt på Arendalsuka. Foto: Birgitte Heneide
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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. 

Er i ferd med å utvikle en 
frivillighetspolitikk

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

Har ingen frivillighetspolitikk

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

FRIVILLIGHETSPOLITIKK I NORSKE KOMMUNER
Norgeskart som markerer landets kommuner med tre forskjellige farger
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Flere kommuner følger Frivillighet 
Norges råd om å utvikle en 
helhetlig frivillighetspolitikk 

En undersøkelse Frivillighet Norge 
gjorde blant frivillige organisasjoner 
i 26 kommuner, viste at foreningenes 
viktigste utfordringer er rekruttering, 
tilgang til egnede lokaler og økonomi. 
Videre oppleves samhandling med 
kommunen som en utfordring. Den 
kommunale frivillighetspolitikken kan 
bidra til å løse denne typen utfordringer 
og stimulere til økt deltakelse i frivillige 
lag og foreninger. 

To rapporter fra Institutt for samfunns- 
forskning viser at kommuner som 
har en helhetlig frivillighetspolitikk, 
har mer samarbeid med frivillige 
organisasjoner.

I 2020 registrerte vi at 70 av landets 
kommuner har en vedtatt frivillighets- 
politikk, og i 2021 var vi oppe i 80 kom- 
muner. Av disse hadde 44 kommuner 
samarbeidet med Frivillighet Norge. I 
tillegg registrerer vi at 29 kommuner 
jobber aktivt med å utarbeide en 
kommunal frivillighetspolitikk. 20 av 
disse har samarbeidet med Frivillighet 
Norge.

Selv om i underkant av en fjerdedel av 
alle norske kommuner har frivillighets-
politikk, bor likevel om lag 60 prosent 
av landets innbyggere i en kommune 
med en frivillighetspolitikk i 2021.

Ideelle aktører på helse og 
sosialfeltet
Hurdalsplattformen har positive 
formuleringer om ideelle aktører, men 
vi venter fortsatt på hva disse vil bety 
i praksis. Det er et politisk mål for 
regjeringen å utnytte handlingsrommet 
i anskaffelsesregelverket til å prioritere 
ideelle tjenesteytere. Samtidig er det 

Småspeidere på tur i skogen. Foto: Alexander Vestrum
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flere utfordringer som gjør at de ideelle 
aktørene stiller svakere enn de kom-
mersielle leverandørene.

Vi venter fortsatt på en ordning som 
skal kompensere de historiske pen-
sjonskostnadene ideelle aktører har 
fått som følge av avtaler med kommu-
ner og fylker. Dagens ordning gjelder 
kun for de som har hatt avtaler med 
staten.

Oslo kommune har vært forbilder ved å 
gjennomføre flere anskaffelser hvor kun 
ideelle aktører kunne delta. De kom-
mersielle aktørene har utfordret disse 
anskaffelsene gjennom rettssystemet, 
og flere saker pågår fortsatt. Det pågår 

også prosesser i andre land i EU- og 
EØS-området som kan få betydning for 
ideelle aktører i Norge.

Kommuner og direktorater har ju-
ridisk handlingsrom til å gi tilskudd 
til frivillige, ideelle organisasjoner 
i forbindelse med offentlig-frivillig 
samarbeid. Frivillighet Norge opplever 
at dette handlingsrommet i liten grad 
blir brukt, og at det er i ferd med å bli 
innskrenket som følge av gjeldende 
anskaffelsespolitikk. Dette har vi 
tatt opp med regjeringen, og det er 
gjennomført flere innspillprosesser 
mellom Frivillighet Norge og Arbeids- 
og velferdsdirektoratet og Nærings- og 
fiskeridepartementet.

Sammen med Virke og Ideelt nettverk, 
deltok Frivillighet Norge i en arbeids-
gruppe i Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet i 2020 og 2021. Arbeidsgruppen 
leverte en rapport med forslag til 
hvordan samarbeidet mellom NAV og 
ideelle og frivillige organisasjoner kan 
styrkes. I august 2021 lanserte Arbeids- 
og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen 
en «Strategi for økt innovasjon og 
bedre tjenester på arbeids- og velferds-
feltet». Strategien legger mest vekt på 
sosialt entreprenørskap, og framhever i 
mindre grad ideelle organisasjoner som 
tjenesteytere.

FRIVILLIGHET NORGE MENER
• Fylkeskommunene må utvikle en egen frivillighetspolitikk i dialog med de de 

frivillige organisasjonenes regionalledd, og legge til rette for at kommunene 
utvikler en kommunal frivillighetspolitikk. 

• Frivillig sektors rolle som samfunnsaktør må vies større plass i offentlig 
planverk.

• Alle kommuner bør ha en god og helhetlig frivillighetspolitikk, som 
legger til rette for vekst og utvikling av frivilligheten som en uavhengig 
samfunnssektor.  
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Frivillige organisasjoners 
økonomiske rammebetingelser
Økningen til full momskompensasjon 
var det viktigste som ble gjort for fri-
villige organisasjoners økonomi i 2021, 
foruten ulike krisepakker i forbindelse 
med koronapandemien. Samtidig kom 
kutt i skattefradragsordningen for 
gaver, som Frivillighet Norge jobber for 
å reversere.

Momskompensasjon for 2021
Regjeringens forslag om økning på 35 
millioner kroner til momskompensasjon 
for frivillige organisasjoner i 2021, fikk 
flertall. Det ga full momskompensa-
sjon, for første gang siden ordningen 
ble innført. Årsaken var både den økte 
bevilgningen og lavere driftskostnader 
for organisasjonene i 2020 som følge 
av koronapandemien og redusert 
aktivitet. Regjeringen har lovet full 
momskompensasjon i årene framover 
også, men ordningen er fremdeles ikke 
regelstyrt. Det betyr at organisasjone-
ne må vente til alle søknadene er ferdig 
behandlet før de får vite hvor mye 
momskompensasjon de vil få, i stedet 
for å kunne budsjettere med denne.

Statsbudsjettet for 2022
Den nye regjeringen fremmet sine 
prioriteringer i en tilleggsproposisjon 
til Statsbudsjettet 2022. De foreslo en 
økning i momskompensasjonen til 1,9 
mrd. kroner for å gi organisasjonene 
full momskompensasjon. Dette ble 
vedtatt. Det er imidlertid ikke sikkert 
at det er nok til å dekke hele søknads-
beløpet. Frivillighet Norge forventer at 
bevilgningen økes hvis den viser seg å 
være for lav.

Regjeringen foreslo også kutt i skatte-
fradragsordningen for gaver, noe som 
vakte sterke reaksjoner. Frivillighet 

Norge ba Stortinget om ikke å redusere 
maksimalt fradrag for gaver til frivillige 
organisasjoner fra 50 000 til 25 000 
kroner, men regjeringens kuttforslag 
fikk dessverre flertall. Tilskudds- 
ordningen for inkludering av barn og 
unge ble økt med 50 mill. kroner i for-
bindelse med at det ikke ble nasjonal 
utrulling av Fritidskortet, se punkt 5.3.

Statsbudsjett for 2022 er også blitt en-
dret flere ganger i begynnelsen av 2022 
på grunn av koronatiltak og kompensa-
sjonsordning for økte strømpriser. 

Foto: CF Salicath
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Koronakrisepakker
I 2021 skulle en tilskuddsordning 
stimulere til aktivitet i frivillige lag og 
organisasjoner. Den har dessuten gitt 
støtte ved avlyste eller nedskalerte ar-
rangement. Etter forslag fra Frivillighet 
Norge, ble det også utbetalt 255 milli-
oner kroner til 20 633 lag og foreninger 
på begynnelsen av året. Disse pengene 
ble fordelt på organisasjonene som fikk 
momskompensasjon i 2020.

Stimuleringsordningen ble lansert på 
slutten av 2020, og det tok lang tid 
før ordningen kom på plass og det ble 
mulig for organisasjonene å søke. Da 
ordningen ble lansert ved årsskiftet 
2020/2021, lå det an til at pandemien 
skulle kreve færre tiltak enn det som 
viste seg å være nødvendig i 2021. 
Derfor traff ikke ordningen helt. Blant 
annet var ikke kompensasjon for tapte 
inntekter ved avlyste arrangement 

med. Etter reaksjoner fra frivilligheten,  
justerte regjeringen ordningen. 
Frivillighet Norge ba også om at 
ordningen skulle gjelde over lengre tid, 
blant annet for å sikre forutsigbarhet 
for sommeraktivitetene. I stedet valgte 
regjeringen å utvide ordningen i flere 
omganger for kortere tidsintervaller.

Det var også en ordning med tilskudd 
til publikumsarrangement av nasjonal 
verdi i idrettssektoren i 2021.  

 

FRIVILLIGHET NORGE MENER 

• Det må innføres full og regelstyrt momskompensasjon, basert på 
gjeldende beregningsordning. 

• Kuttet i maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner  
må reverseres. Det skal opprettes en egen beløpsgrense i skattefradrags- 
ordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.
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Omfanget av frivillig aktivitet
Selv om frivilligheten var viktig for 
håndteringen av koronapandemien, var 
det en nedgang i deltakelsen i frivillig 
arbeid i 2021. Frivillighet Norge sine 
undersøkelser viste en tydelig nedgang 
i aktivitet, men samtidig også en tro på 
framtidig aktivitet.

En annen viktig lærdom fra korona-
pandemien, var hvor stor betydning 
minoritetsorganisasjonene har i og 

mellom kriser. Funn fra både stat og 
kommune følges allerede opp i en ny 
strategi for hverdagsintegrering.

Frivillig aktivitet under 
koronapandemien
Det var ikke til å unngå at korona-
pandemien påvirket deltakelsen i 
frivilligheten. I Frivillighetsbarometeret 
for 2021 ser vi en tydelig nedgang i 

aktivitet fra årene før. Bare 55 prosent 
av befolkningen hadde gjort frivillig 
arbeid, mot 66 prosent året før.  

Organisasjonene oppgir i all hovedsak 
avlysninger som grunnen til at folk ikke 
har kunnet gjøre frivillig arbeid, men 
det er også rundt en fjerdedel som 
oppgir frykt for smitte som årsak. 
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Det er også stor tilbakegang i hvor 
mange som er forsøkt rekruttert inn i 
frivilligheten, og det er fortsatt slik at 
de som blir spurt svært ofte, er frivillige 
fra før og blir spurt av noen de kjenner. 
Det er altså et stort rekrutteringspo-
tensial her. 59 prosent av de som ikke 
er blitt spurt om å være med, kunne 
tenke seg å gjøre en innsats for noe de 
er opptatt av.  

Frivillighet Norges undersøkelser
Høsten 2021 gjennomførte Frivillighet 
Norge en undersøkelse blant sine 
medlemmer for å få mer innsikt i 
hvordan pandemien har påvirket orga-
nisasjonene. Mange oppga at de har 
mistet medlemmer og har hatt lavere 
aktivitet under pandemien. Samtidig 
så organisasjonene lyst på framtida, 
og svært mange hadde ambisjoner om 
å rekruttere flere medlemmer og øke 
aktivitetsnivået.  Det er verdt å merke 

seg at undersøkelsen ble gjort før vi fikk 
strengere smittevernstiltak mot slutten 
av 2021. 

Det varierer hva som motiverer til å 
være med i frivilligheten, men de aller 
fleste er opptatt av å bidra og være til 
nytte, å gjøre noe de brenner for, at 
aktiviteten har en verdi for samfunnet 
og at det er sosialt. I tillegg oppga 
mange at det er viktig å ha kontroll på 
tid og energibruk med klart organiserte 
oppgaver.

Lavere aktivitet
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Utvikling medlemstall siden 1.1.20.
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I mai 2021 gjorde Frivillighet Norge en 
undersøkelse blant 700 av de registrer-
te brukerne av Frivillig.no, fra lag og 
foreninger over hele landet. Denne viser 
at halvparten av organisasjonene har 
mistet frivillige under pandemien og at 
72 prosent har endret på de frivilliges 
oppgaver. En fjerdedel av organisasjo-
nene opplever at de rekrutterer bredere 
og mer mangfoldig gjennom Frivillig.
no. Over 70 prosent av alle lag og 
foreninger sier de har lagt vekt på det 
sosiale felleskapet for å holde på de 
frivillige gjennom pandemien.

Det er til dels forskjeller i motivasjonen for å stille opp som frivillig mellom aldersgruppene. Arbeidserfaring, læring og at man 
brenner for noe er viktig for de yngste. Det sosiale er viktigere for de eldre.
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 Foto: Hedvig Kolboholen
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Inkluderingsprosjektet
Myndighetenes plan for informasjon 
var ikke tilstrekkelig til å nå en mang-
foldig befolkning hvor ikke alle beher-
sker norsk like godt. Hver gang regje-
ringen holdt ny pressekonferansene 
om koronapandemien, begynte mange 
frivillige på nytt med å oversette fra 
norsk, tolke og spre informasjon i sine 
nettverk. Det ble opprettet ekstraordi-
nære støtteordninger for frivillige orga-
nisasjoner som kunne spre informasjon 
til innvandrerbefolkningen. Dette viste 
hvor sentrale frivillige organisasjoner er 
for beredskapen i samfunnet og hvor 
viktig det er å ha en bred og mangfol-
dig frivillig sektor.  

9. juni la daværende Kunnskaps-
minister Guri Melby (V) frem 
Hverdagsintegrering - strategi for å 
styrke sivilsamfunnets rolle på integre-
ringsfeltet 2021-2024. Denne skal bidra 
til å:

• Øke deltakelsen i sivilsamfunnet 
blant barn, unge og voksne med 
innvandrerbakgrunn 

• Løfte og støtte sivilsamfunnets 
innsats for integrering 

• Utvikle bedre samarbeid og 
rammebetingelser 

Frivillighet Norge holdt et webinar i 
august om strategien. Innlederne trakk 
fram at pandemien har synliggjort 
innvandrerorganisasjoners spisskom-
petanse i å nå ut med informasjon 
der myndighetene kommer til kort. 
Strategien skaper forventninger om 
anerkjennelse, økt samarbeid med an-
dre organisasjoner og rammevilkår som 
er tilgjengelige for bredden av frivillige 
organisasjoner. Innlederne konkluderte 
også med at vi må stille forventninger 
til oss selv om å øke mangfoldet i egne 
organisasjoner og å speile befolkningen 
bedre. 

I desember leverte Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap sin rapport om styrket be-
redskap for personer med innvandrer-
bakgrunn under kriser. Blant tiltakene 
finner vi forslag om å styrke ordninger 
for driftsstøtte og aktivitetstilskudd til 

innvandrerorganisasjoner. Godt sam-
arbeid mellom frivillige organisasjoner 
og offentlige myndigheter i og mellom 
kriser er et av målene i rapporten.

En helhetlig frivillighetspolitikk styrker 
kommunens dialog og samarbeid 
med frivilligheten. Lørenskog er blant 
kommunene som opplevde at dette var 
viktig når pandemien krevde tett sam-
arbeid med minoritetsorganisasjonene.

Framtidas frivillighet må speile befolk-
ningen gjennom større og mer mang-
foldige fellesskap i organisasjonene og i 
fellesskapene mellom organisasjonene 
og i form av gode rammebetingelser for 
hele bredden i frivillig sektor. 

Hverdagsintegreringsstrategien er 
blant annet fulgt opp gjennom økte 
midler i statsbudsjettet. For å lykkes 
med å øke frivillige organisasjoners 
innsats på integreringsfeltet, må myn-
dighetene fortsette å styrke rammevil-
kårene på en måte som bidrar til vekst 
og utvikling for en bred og mangfoldig 
frivillighet. 

FRIVILLIGHET NORGE MENER 
Frivillige organisasjoner er en viktig del av beredskapen i samfunnet. 
En motstandsdyktig, bred og mangfoldig frivillig sektor er avgjørende 
for en beredskap som når alle når krisen rammer. 
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Bred deltakelse
Lokallagene trenger å komme i gang 
med aktivitet etter koronapandemien 
og rekruttere nye medlemmer, frivillige 
og tillitsvalgte. Da er det behov for 
opplæring og motivasjon, så vel som 
offentlig støtte og tilrettelegging.

Inkluderende nærmiljø og bred 
rekruttering
Med mål om medlemsvekst og aktiv 
rekruttering for større mangfold, kan 
frivillige organisasjoner bidra til å 
forebygge ensomhet. Da må frivillige 
organisasjoner nå ut til dem som ikke 
blir spurt av venner og kjente.

I etterkant av pandemien er det behov 
for ny kapasitet og flere kompetanse-
tiltak. Slitne tillitsvalgte og nye frivillige 
trenger opplæring og nettverk for å ut-
vikle og administrere organisasjonene 
og aktivitetene disse tilbyr. Særlig har 
utsatte grupper som unge, innvandre-
re, personer med funksjonsnedsettelser, 
lavinntektsfamilier og eldre, opplevd 
isolasjon under pandemien. De har økt 
behov for fellesskap og inkludering i 
tiden fremover. 

Frivillighet Norge bidrar til rekruttering 
og inkludering av nye medlemmer 
og frivillige gjennom Frivillig.no og 

Ungfritid.no, som er gratis nasjonale 
verktøy for å nå ut til dem som ikke 
deltar i organisasjonene fra før. I 
samarbeid med Gyldendal forlag, har 
vi utviklet undervisningsmateriell for 
5.-7. trinn som gjør at flere barn og 
unge kan «Bli kjent med frivilligheten» 
i skolen. Vi har også spilt inn til Unge 
Funksjonshemmedes veileder Barrierefri 
fritid og lansert en nasjonal nettside 
med støtteordninger som bidrar til at 
barn og unge kan bli værende i fritids-
aktivitet over tid.

FRIVILLIGHET 
NORGE MENER 
Forutsigbar statlig finansiering 
for felles rekrutteringsverktøy 
og kampanjer for rekruttering 
til frivilligheten må på plass i 
statsbudsjettet. 

 Foto: Hedvig Kolboholen
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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 dri-
ve med aktiviteter de liker, og utvikler 
ferdigheter som gir mestring og glede.  

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 om 
at alle skal få delta, 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. 

Fritidskortet
I Granavolden-plattformen lanserte 
regjeringen Solberg at de vil innføre 
et fritidskort for å dekke deltakerav-
gift på fritidsaktiviteter. Regjeringen 
videreførte arbeidet i 2021, og foreslo 
en bevilgning på 405 millioner kroner i 
2022.

Regjeringen Støre avlyste nasjonal 
utrulling av Fritidskortet, men kommu-
ner som allerede var i pilotprosjektet, 
får fortsette frem til sommeren 2022. 
Regjeringen foreslo i stedet å styrke  
nasjonal tilskuddsordning for inklu- 
dering av barn og unge med 50 
millioner kroner og gjøre det mulig 
for kommuner å søke om tilskudd til 
kommunale tiltak med samme formål 
som Fritidskortet. 

Samhandling mellom frivillige 
organisasjoner og det offentlige
Skal frivillig sektor være en del av 
den demokratiske infrastrukturen i 
Norge, er vi avhengige av at alle har 
mulighet til å delta som frivillige, 
medlemmer og deltakere. Da må vi 
bygge ned barrierer for deltakelse. 
Målene i Fritidserklæringen er viktige og 
gode, og reell samhandling mellom det 
offentlige og frivillig sektor på dette 
området er avgjørende. 

Samtidig er vi bekymret for at kommu-
nene i større grad vil utkonkurrere de 
frivillige organisasjonene nå, når den 
viktigste tilskuddsordningen åpner for 
å dekke kostnader knyttet til deltakelse 
på aktiviteter i kommunal regi. Det har 
en egenverdi at aktiviteter organiseres 
av frivillige organisasjoner.

FRIVILLIGHET NORGE MENER  
• Det må være reell samhandling mellom det offentlige og frivillig sektor for 

å bygge ned barrierer for deltakelse.

• Det har en egenverdi at aktiviteter organiseres av frivillige organisasjoner. 
Derfor må ikke kommunen opprette konkurrerende tilbud til disse, men 
samarbeide slik at organisasjonenes tilbud blir reelt tilgjengelige for alle.
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Før, nå, framtid  
2021 i korthet: Oppsummering av aktiviteter og arbeidsgrupper  

FEBRUAR:    
• 17. februar ble det avholdt  

digital samling i Fagnettverk for 
kommunikasjonsfolk i Frivillighet 
Norge. Tema var krisekommuni-
kasjon. Johan Wilskow var ekstern 
foreleser. Han har jobbet med 
krisekommunikasjon i PR- byrået 
Gambit og vært med på å håndtere 
en rekke profilerte kriser som  
terrorangrepet på Statoils gassan-
legg In Amenas, helikopterulykken 
på Turøy og havariet til fregatten 
KNM Helge Ingstad. Johan har 
også bakgrunn fra NRK og P4.   

• 8. februar inviterte Vestland fylkes- 
kommune og Frivillighet Norge 
frivillig sektor på regionalt nivå 
i Vestland til digital konferanse. 
Tema var hverdagen etter korona, 
med mer aktivitet, rekruttering og 
inkludering av mange nye i orga-
nisasjonene. På programmet var 
blant andre Stina Ihle Amankwah, 
Møhlenpris Idrettslag, Ronny 
Skaar, Vestland fylkeskommune 
og Fylkesvaraordfører Natalia 
Golis, Bjørn Lindstad, Vanja 
Konradsen og Dorthe Westgaard 
fra Frivillighet Norge.   

MARS:    
• 22. mars inviterte Agder fylkeskom-

mune og Frivillighet Norge til kon-
feranse om økt deltakelse for bedre 
levekår. Her deltok blant andre 
fylkesrådmann Tine Sundtoft og 
Flekkefjord kommune. Det ble også 
gjennomført en digital undersøkel-
se for å kartlegge utfordringer og 
muligheter for frivilligheten i Agder. 
Resultatet ble en del av grunnlaget 
for Frivillighetsstrategi for Agder 
2022-2030.   

• 22.- 26. mars gjennomførte 
Frivillighet Norge digitale konfe-
ranser for å koble norske organisa-
sjoner til samarbeid med rumenske 
organisasjoner om temaer som 
menneskerettigheter, ytringsfrihet, 
demokrati, sårbare grupper og sivil 
deltakelse. Prosjektene finansieres 
av norske EØS-midler.   

APRIL:    
• 7. april inviterte Frivillighet Norge 

til Fagnettverk for kommunika-
sjonsfolk i våre medlemsorganisa-
sjoner. Samlingen hadde temaet 
kommunikasjonsstrategi og hvor-
dan man kan sikre at den blir tatt i 
bruk og fungerer som en rettesnor 

for kommunikasjonsarbeidet. 
Seniorrådgiver Tove Bø Laundal og 
daglig leder Tone Foss Aspevoll fra 
Agenda Rådgivning holdt innlegg, 
før gruppearbeid og felles oppsum-
mering og diskusjon.   

MAI:    
• 26. mai avholdt Frivillighet Norge 

formøte til årsmøte med samtale 
om Samspill og samarbeid med 
kommunen etter korona. Formøtet 
inneholder også en intro til års-
møtet og presentasjon av noen av 
sakene.   

• 27. mai avholdt Frivillighet Norge 
årsmøtet sitt, hvor medlemsor-
ganisasjonene legger føringer for 
Frivillighet Norges arbeid det neste 
året og vedtar regnskap og årsmel-
ding fra året før. Det ble også valgt 
ny nestleder, 2 faste styremed-
lemmer og 3 varamedlemmer til 
Frivillighet Norges styre.   

• 28. mai arrangerte Frivillighet 
Norge og Vestland fylkeskommune 
digital konferanse med tema 
”Hvordan kan en frivillighetspolitikk  
i kommunene føre til økt samspill 
og samarbeid mellom frivillig og 
kommunal sektor”. På programmet 
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sto blant andre Håkon Solbu 
Trætteberg, forsker ved senter for 
forsking på sivilsamfunn og frivillig 
sektor, politisk seniorrådgiver Bjørn 
Lindstad og prosjektleder Vanja 
Konradsen i Frivillighet Norge, 
seniorrådgivere Åge Avedal og 
Sissel Lillebø Aarseth fra Vestland 
fylkeskommune.   

JUNI:    
• 2. juni arrangerte Frivillighet Norge 

Inkludering på topp om hvilke 
strukturer som avgjør mangfol-
det. Medvirkende var Marit Aure, 
professor i sosiologi ved Institutt 
for samfunnsvitenskap ved 
Universitetet i Tromsø, og Rasmus 
Olstad Semmerud, fagansvarlig 
for Fair play og inkludering i 
seksjon Klubb og aktivitet i Norges 
Fotballforbund. Samlingen ble av-
sluttet med en paneldebatt, ledet 
av Selma Benmalek. Deltakere var 
Rasmus Olstad Semmerud, Marte 
Bulie, Marit Aure og Noor Jdid.  

• 16. Juni arrangerte Frivillighet 
Norge seminaret “Ta plass i 
valgkampen!”, en samtale med 
debattredaktør i VG, Hans Petter 
Sjøli, og redaktør i Namdalsavisa, 
Kim Riseth. Ledet av politisk 
seniorrådgiver i Frivillighet Norge, 
Guri Idsø Viken.  

• 17. juni arrangerte Frivillighet 
Norge dialogmøte med ulike 
innvandrerråd for å høre hva de 
jobber med og er opptatt av når 
det gjelder frivillige organisasjoner 

og arbeid for økt deltakelse. Vi 
presenterte noen av de viktigste 
sakene vi jobber med, ressurser og 
arrangement som det er mulig for  
rådene å benytte seg av   

AUGUST:   
• 16. august arrangerte Frivillighet 

Norge debatt på Arendalsuka 
med tema ”Hvordan utløser 
vi innovasjonskraften i frivillig 
sektor?” Debatten var delt i to 
deler. Deltakere i samtalene var 
Jan Erik Grindheim fra Civita, 
Trygve Svensson fra Tankesmien 
Agenda, Jesper W. Simonsen 
fra Forskningsrådet, Marianne 
Haukland fra Høyre, Trond Giske 
fra Ap, Kari E. Kaski fra SV og 
Solveig Schytz fra Venstre.    

• 17. august arrangerte Frivillighet 
Norge debatt på Arendalsuka 
med tema ”Får vi flere barn inn i 
fellesskapet?” 

• 18. august arrangerte Frivillighet 
Norge debatt på Arendalsuka om 
hva som skjer i Frivillighetens år 
2022. Medvirkende var Emma  
Lind, statssekretær i Kulturdeparte-
mentet, Lise Sannerud, direktør 
i Kriminalomsorgsdirektoratet, 
Arne Thomassen, fylkesordfører 
i Agder, Stian Slotterøy Johnsen, 
generalsekretær i Frivillighet Norge, 
Rita Hirsum Lystad, president i 
Norges Musikkorpsforbund, Dag 
Terje Solvang, generalsekretær i 
Den Norske Turistforening, Jorunn 
Sagen Olsen, prosjektleder i 

Norges Frivilligsentraler, Edmund 
Birkeland, leder i Hisøy frivilligsen-
tral og Birgitte Brekke, prosjekt- 
leder i Frivillighet Norge.   

• 18.august arrangerte Frivillighet 
Norge også Møteplass Folkehelse 
på Arendalsuka med tema “Tilbake 
til en ny hverdag” med fokus på 
rekrutteringer og frivillighetens be-
hov fremover. Medvirkende var Isa 
Maline Isene, leder i Landsrådet for 
Norges barne- og ungdomsorga-
nisasjoner (LNU), Eva Buschmann, 
leder i Funksjonshemmedes felles- 
organisasjon (FFO), Marianne 
Ween, daglig leder i Kultur-
alliansen, Iman Winkelman, 
direktør i Sparebankforeningen og 
Kristin Tofte Andresen, fylkesdirek-
tør for næring, kultur og kulturmin-
nevern i Agder fylkeskommune.   

SEPTEMBER:   
• 13. september arrangerte Frivillighet 

Norge webinar under den årlige 
folkehelseuka i Nordland med 
tema ”Frivillighet etter korona.” 
Medvirkende var blant andre 
forsker Daniel Arnesen fra Institutt 
for samfunnsforskning (ISF) og 
Stina Eiet Hamberg fra Redd 
Barna, Maja Lie Opdahl fra Unge 
funksjonshemmede og Dorthe 
Westgaard fra Frivillighet Norge.   

• 25. september arrangerte vi 
kursdag på Sentral i Oslo for 
minoritetsorganisasjoner med 
tema organisasjonsdrift, søknad 
og tilskudd og rekruttering. 
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Medvirkende var Martin Gustavsen, 
Ida Marie Holmin og Dorthe 
Westgaard fra Frivillighet Norge.    

• 28. september arrangerte vi 
Inkludering på topp-samling 
med tema mentorordninger mot 
diskriminering. Medvirkende 
var Goro Ree-Lindstad, direktør 
for Likestillingssenteret, Erlend 
Skarsgard Nyheim, Fag- og 
programutvikler i Sammen om en 
jobb, Kristine Tønnevold og Miriam 
Haile fra Agenda X. Stian Slotterøy 
Johnsen og Yassin El Barkani 
delte sine erfaringer fra Norges 
studentidrettsforbunds og Norges 
idrettsforbunds Mentorprogram 
for unge ledere. Stian er general-
sekretær i Frivillighet Norge. Yassin 
er dataingeniør og har erfaring fra 
frivillige verv, blant annet i styret i 
Oslo Idrettskrets.   

• 30. september arrangerte 
Frivillighet Norge generalsekretær-
frokost om den politiske høsten. 
Medvirkende var Janne Nyhus, 
politisk rådgiver Frivillighet Norge, 
Roger Sandum, partner Corporate 
Communications og tidligere 
rådgiver og statssekretær SV,  
Ole Berget, partner og senior- 
rådgiver Firsthouse og tidligere 
kommunikasjonssjef FrP. Begge 
har deltatt i regjeringsforhand-
linger og delte sine erfaringer fra 

innsiden. Samtalen ble ledet av 
Stian Slotterøy Johnsen, general-
sekretær Frivillighet Norge. Det 
ble også en kort presentasjon av 
Frivillighetsbarometer 2021.  

OKTOBER:     
• 21. oktober arrangerte Frivillighet 

Norge og Vestland fylkeskom-
mune frivillighetskonferanse om 
å øke rekruttering og aktiviteter 
i frivilligheten. Medvirkende var 
Birgitte Brekke, prosjektleder 
for Frivillighetens år 2022, Bente 
Nilsen, daglig leder for Florø frivil-
ligsentral, Ingvild Østli, generalse-
kretær i Unge Funksjonshemmede 
og Vanja Konradsen, prosjektleder i 
Frivillighet Norge.  

NOVEMBER:    
• 23. November arrangerte vi 

Inkludering på topp-konferanse  
med tema antirasisme. Med-
virkende var Ammal Ahmed Haj 
Mohamed fra Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom, Hatem Ben 
Mansour fra Kirkens Bymisjon, 
Sahar Assan fra  Antirasistisk 
Senters ungdomsavdeling.  

• 24. november inviterte Frivillighet 
Norge til Fagnettverk kommuni-
kasjon, med tema kanalen TikTok  
og hvordan organisasjonene 
kan drive kampanjer på kanalen 
som øker engasjementet. Det 

ble innlegg fra Henrik Zahl, 
Partnership & Community 
Manager i TikTok og Fredrik 
Sahlin, Salg- og Markedsdirektør 
i Redningsselskapet, som bruker 
TikTok aktivt.  

DESEMBER:   
• 1.desember arrangerte Frivillighet 

Norge åpen digital spørretime om 
Ungfritid.no.   

• 5. desember arrangerte Frivillighet  
Norge åpningsfesten for Frivillig-
hetens År 2022. Programmet 
besto av en frivillighetsfestival i 
Borggården til Oslo rådhus og et 
direktesendt liveshow i storsalen 
i Oslo rådhus, ledet av Solveig 
Kloppen. Her delte vi ut tre priser: 
Frivillighetsprisen, Årets nykommer 
i frivilligheten og Helseprisen. Vi 
tok også inn direktesendt over- 
føring fra ulike lokale arrange-
menter over hele landet i løpet av 
sendingen.   

• 6. desember arrangerte Frivillighet 
Norge fagkonferanse kalt “Veien 
videre” med faglig påfyll for 
lederne i Frivillighet Norges med-
lemsorganisasjoner. Først holdt 
Frivillighet Norge fagkonferansen 
om fremtiden for frivilligheten nå 
og etter pandemien, så fulgte KS 
opp med sin KS-konferanse.  
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Utvalgte prosjekter   
Økt deltakelse 
Ungfritid.no ble lansert til befolk-
ningen til skolestart høsten 2021, og 
Helsedirektoratet bidro til lansering 
av Ungfritid.no i august-november 
2021. Det er Sparebankstiftelsen DNB 
som finansierte utviklingen av nettsi-
den, og Stiftelsen DAM og Bufdir har 
bidratt til implementeringsarbeidet i 
2021. Ungfritid.no et viktig nasjonalt 
virkemiddel for å oppfordre barn og 
unge opp til 26 år til å bli med og finne 
en organisasjon og en aktivitet som 
passer for dem fremover. Ved utgangen 
av 2021 var det rundt 1 600 registrerte 
organisasjoner som hadde publisert 
rundt 800 aktiviteter som nye barn og 
unge kunne bli med på.  I 2021 ble også 
https://stotte.ungfritid.no/ lansert 
som et virkemiddel for at flere barn 
og unge skal få hjelp til å bli værende i 
aktiviteter.  

Frivillig.no har jobbet med ulike 
kampanjer og budskap gjennom året, 
ettersom det ble mulig å utføre frivillig 
innsats og rekruttere i samarbeid med 
organisasjoner. Kampanjetiltakene var 
særlig rettet mot eldre og unge med 
mål om å «Mobilisere mot ensom-
het». Dette prosjektet er finansiert 
av Helsedirektoratet, og vi samar-
beider med fylkeskommuner, Norges 
Frivilligsentraler, Viken Idrettskrets og 
Oslo kommune om dette arbeidet. 

Driftstøtte fra Kulturdepartementet 
bidrar til drift av Frivillig.no, samt at 
vi tilbyr lag og foreninger gratis kurs, 
veiledning og kompetansetiltak for å 
bygge ned barrierer og iverksette tiltak 
for rekruttering av nye frivillige og 
tillitsvalgte.   

Ved utgangen av 2021 var det rundt  
3 900 registrerte organisasjoner som 
hadde publisert rundt 3 000 oppdrag 

som nye frivillige kunne melde seg 
til.  Av de frivillige som melder seg 
oppgir 33 % at de er under 30 år, 32 % 
oppgir at de er født utenfor Norden og 
47 % er helt nye som frivillige. Dette 
forteller oss at vi i stor grad når ut til en 
befolkning som ikke er representert i 
organisasjonene fra før.   

Mangfoldsplakaten 
Ved årsskiftet hadde 52 organisasjoner 
fra en bredde av frivillige organisa-
sjoner signert Mangfoldsplakaten. 
Målet er at flere signerer plakaten og 
arbeidet med å bistå organisasjoner 
som tar den i bruk fortsetter. I 2021 er 
Mangfoldsplakaten synliggjort gjen-
nom kampanjen «Viktig sak på neste 
styremøte». Det er publisert nyhets-
brev, presentasjoner og filmer som viser 
hvordan man kan jobbe med plakaten.   

Mangfoldsplakaten er et verktøy 
for å jobbe for større etnisk og 
kulturelt mangfold i frivillige orga-
nisasjoner. Bakgrunnen for arbeidet 
er at frivillig sektor ikke speiler det 
etniske og kulturelle mangfoldet i 
samfunnet. Plakaten ble vedtatt på 
årsmøtet 2020 med en oppfordring til 
frivillige organisasjoner om å signere. 
Mangfoldsplakaten signeres på www.
inkluderingskoden.no. Her finner man 
også en rekke andre ressurser om 
inkludering i frivillige organisasjoner.  

 Foto: Enny Balac

30

https://stotte.ungfritid.no/
http://www.inkluderingskoden.no/
http://www.inkluderingskoden.no/


DEL 2   Frivillighet Norges årsrapport

31



Foto: Hedvig Kolboholen
DEL 2   Frivillighet Norges årsrapport

EØS-midlene og Active Citizens Fund  
Active Citizens Fund er de norske 
EØS-midlene til sivilsamfunn. 200 
millioner euro fordeles på 15 ulike land 
i hovedsakelig Øst- og Sentral-Europa 
med mål om å styrke sivilsamfunn 
og demokratisk deltakelse. Ett av de 
største mottakerlandene er Romania, 
og her er Frivillighet Norge engasjert 
som den del av gruppen som mottar og 
fordeler midler. 

En del av midlene skal gå til samarbeid 
mellom norske og rumenske frivillige 
organisasjoner. I 2021 gjennomførte 
vi de siste rundene med fordeling 
av midler til disse samarbeidene. 
Arrangementene for å koble norske og 
rumenske organisasjoner ble gjennom-
ført på nett på grunn av koronarestrik-
sjoner, men fungerte ellers godt.

Nå går vi inn i en fase med oppfølging 
av de organisasjonene som er i gang 
med samarbeid. Vi skal også gjennom-
føre ekspertworkshoper om ulike tema 
for organisasjoner som mottar midler, 
og her er flere norske organisasjoner 
involvert som eksperter, blant annet 
på kjønn og likestilling. I tillegg skal de 
rumenske organisasjonene komme på 
studietur til Norge, hvor de blant annet 
skal møte norske organisasjoner. 

Frivillighet Norge er også med på flere 
prosjekter finansiert av EØS-midlene. 
Det ene av disse er Youth Academy, 
en opplæring i frivillighet for rumensk 
ungdom. Opplegget går over flere 
lengre perioder, og vi har bidratt både 
med utvikling av studieopplegg og 
konkret undervisning i 2021. Det er 
også meningen at de ulike gruppene 

skal komme til Norge på studietur, men 
på grunn av korona er alle disse turene 
utsatt til 2022. 

Et annet prosjekt Frivillighet Norge del-
tar i, er Active Citizens Fund 4 Human 
Rights, som er kapasitetsbygging av 
frivillige organisasjoner i alle land som 
mottar EØS-midler til sivilsamfunn. 
Denne er gjennomført digitalt i 2021, 
men avsluttes med en fysisk samling i 
mars 2022. 

Frivillighetens år 2022: Sammen 
feirer vi Norges viktigste 
lagarbeid! 
I 2021 fikk Frivillighet Norge i oppdrag 
av regjeringen å planlegge og gjen-
nomføre Frivillighetens år 2022. Året 
skal øke deltakelsen i frivillig sektor, 
fjerne barrierer for deltakelse og vise 
frivillig sektors betydning i samfunnet. 
Frivillighet Norge setter stor pris på at 
Kronprins Håkon takket ja til å være 
Frivillighetens års kongelige beskytter.   

På dagsorden i 2021 sto forankring og 
mobilisering til deltakelse i markerings-
året, planlegging og utvikling av tiltak, 
samt arbeid med finansiering. Målet 
var at ansatte i frivillig organisasjoner, 
de som er aktive i organisasjonene og 
alle beslutningstakere i kommuner, 
fylkeskommuner og statsetatene skal 
kjenne til Frivillighetens år. Og videre at 
Frivillighet Norges medlemsorganisa-
sjoner og fylkeskommunene og kom-
munene skal delta i markeringsåret. 
Det var også et mål at flere skulle bidra 
økonomisk til gjennomføring av året.   

Frivillighetsprisen 
Foto: CF Salicath
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For å nå målene har vi blant annet:   
• Laget podcasten Frivillig med 

Solveig Kloppen sammen med 
Norsk Tipping, som var et oppspill 
til Frivillighetens år i 2021. 

• Lansert en elektronisk kalender og 
gjennomført en kampanje for å 
mobilisere organisasjonene til å  
ta den i bruk.   

• Etablert søknadsportal og delt 
ut støtte vi har fått av Spare-
bankstiftelsen DNB til lokale 
arrangementer. Vi fikk over 400 
søknader i 2021.   

• Utviklet Frivillighetens museum 
som viser frivillig sektors 
betydning.   

• Gjennomført kampanje og 
festarrangement som åpning 
på Frivillighetens år 5.desember 
2021. Arrangementet ble huset av 
ordføreren på Rådhuset i Oslo, og 
var også tilgjengelig digitalt. Året 
ble også åpnet på lokale arrange-
menter flere steder i Norge. 

• Hatt utstrakt samarbeid 
med organisasjonene, fylkes-
kommunene og kommunene. 

Befolkningsundersøkelser viser at 
kjennskapet til Frivillighetens år 2022 
økte fra 6 prosent i juni 2021 til 20 
prosent i medio desember 2021. Vi 
antar at det økte ytterligere da Kongen 
trakk fram Frivillighetens år i nyttårs-
talen sin.   

Ved utgangen av 2021 hadde nesten 
200 organisasjoner valgt en dato som 
sin dato (VÅR DAG) for å markere 

Frivillighetens år i vår elektroniske 
kalender. Det var planlagt 12 såkalte 
signalarrangementer i regi av grup-
per av frivillige organisasjoner og en 
rekke tiltak for å profilere året. I tillegg 
hadde prosjektsekretariatet dialog 
med flere organisasjoner som vil bruke 
Frivillighetens år som en del av rammen 
for større kampanjer eller arrangemen-
ter de planla i 2022. 

TechSoup 
Vi lever i et høydigitalisert samfunn, og 
det betyr at frivillige organisasjoner må 
være med på den digitale omstillingen 
for å rekruttere, drifte og gjøre det 
enklere å delta i frivilligheten. Gjennom 
TechSoup Norge, som er Frivillighet 
Norges digitaliseringsportal, ønsker vi 
å styrke og drive frem digitaliseringen 
av frivillig sektor. Vårt mål er å bidra 
til å akselerere verdiskapningen som 

finner sted når frivillige organisasjoner 
forenkler og effektiviserer av driften 
av organisasjonene. Siden oppstarten 
i 2014, har over 3 400 organisasjoner 
fått tilgang til gratis eller rabattert pro-
gramvare gjennom TechSoup. Det fører 
til besparelser på flere millioner hvert år 
for organisasjonene, som nå kan bruke 
mer tid og penger på frivillig aktiviteter 
ved å forenkle og effektivisere driften 
ved å ta i bruk digitale verktøy. 

I 2021 inngikk vi en avtale om vårt 
første samarbeid med et norsk 
teknologiselskap, som nå tilbyr en 
rabattert tilgang til varslingsportalen 
MittVarsel på TechSoup. Det er positivt 
at vi blir anerkjent som en attraktiv 
samarbeidspartner for norske teknolo-
giselskap, og vi fortsetter å utvide vårt 
tilbud, slik at vi kan utvikle oss til å bli 
den viktigste ressursbanken innen digi-
talisering for frivillige organisasjoner.  

Kulturminister Anette Trettebergstuen  
delte ut Frivillighetsprisen 2021. 
Foto: CF Salicath

33



Aktivitetsregnskap

Note 2021 2020
ANSKAFFEDE MIDLER
Tilskudd
Driftstilskudd  5 800 000  5 600 000 
Frivillig.no / Ung Fritid.no  6 455 642  5 368 511 
Frivillighetens år  6 195 120  2 030 869 
Andre prosjekter  2 525 391  2 341 167 
Andre tilskudd  173 707  - 
MVA-kompensasjon  1 258 907  1 046 329 
Sum tilskudd  22 408 767  16 386 876 

Medlemsinntekter
Medlemskontingent  3 606 044  3 529 122 
Sum medlemsinntekter  3 606 044  3 529 122 

Anskaffede midler fra aktivitet til formålet
Salg av tjenester  1 280 724  907 149 
Sponsorinntekter  557 000  530 759 
Sum anskaffede midler fra aktivitet til formålet  1 837 724  1 437 908 

Finansinntekter
Finanskostnader
Finans- og investeringsinntekter  638 895  373 562 
Andre inntekter  47 261  4 233 
Sum anskaffede midler  28 538 691  21 731 701 
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FORBRUKTE MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler
Kostnader til anskaffelse av midler
Sum kostnader til anskaffelse av midler  -  - 

Forbrukte midler til organisasjonens formål
Tilskudd, bevilgninger, mv til oppfyllelse av organisasjonens formål
Bevilgninger og overføringer 0
Politikk  6 914 162 7 145 431
Medlemsorganisasjon  2 021 092 2 663 615
Økt deltagelse  8 923 309 7 247 004
Frivillighetens år  8 188 336 1 619 171
Sum kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet  26 046 899  18 675 221 
Sum kostnader til organisasjonens formål  26 046 899  18 675 221 

Administrasjonskostnader  1 972 376  2 101 431 
Sum forbrukte midler  28 019 275  20 776 652 

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  519 416  955 048 

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Annen formålskapital  519 416  955 048 
Netto endring formålskapital  519 416  955 048 

Formålsprosent 93,0 % 89,9 %
Administrasjonsprosent 7,0 % 10,1 %
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Balanse
Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Varige driftsmidler 3 252 737 89 244
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 252 737 89 244 

Andre fordringer 10 635 549 634 879 
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 635 549 634 879 
SUM ANLEGGSMIDLER 888 286 724 123 

Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer 2 085 570 2 503 061 
Andre fordringer 225 170 174 492
SUM FORDRINGER 2 310 740 2 677 552

Markedsbasert aksjefond 7 6 611 002 5 016 875
Sum investeringer 6 611 002 5 016 875

Bankinnskudd kontanter og lignende 13 071 197 7 839 994 

SUM OMLØPSMIDLER 21 992 938 15 534 422 
SUM EIENDELER 22 881 224 16 258 544
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Balanse
Egenkapital Note 2021 2020

Opptjent egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 8  3 750 000  3 750 000 
Egenkapital uten selvpålagte restriksjoner 8 3 799 714 3 280 297 
Sum egenkapital 7 549 714 7 030 297 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 4 440 564 1 367 064 
Skyldig offentlige avgifter 1 014 152 897 561 
Annen kortsiktig gjeld 1,11 9 876 795 6 963 622 
SUM KORTSIKTIG GJELD 15 331 511 9 228 247 

SUM GJELD 15 331 511  9 228 247 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 22 881 224 16 258 544 

Oslo, 28. april 2022
Styret for Frivillighet Norge
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*Signert digitalt i originaldokument

Kjell Erik Ullmann Øie 
Styreleder

Agnes Ellinor Skagemo 
Nestleder

Rita Hirsum Lystad 
Styremedlem

Toril Skjetne 
Styremedlem

Fahim Naeem 
Styremedlem

Erik Mogens Unaas 
Styremedlem

Andreas Stork Borud 
Styremedlem

Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær
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Styret   

Styret har i perioden mai 2021 til juni 2022 bestått av:   
 

Styreleder:  Kjell Erik Ullmann Øie, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
Nestleder:  Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge  
Medlem:  Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund  
Medlem:  Erik Unaas, Norges Idrettsforbund 
Medlem:  Toril Skjetne, Norges Kulturvernforbund  
Medlem:  Andreas Stork Borud, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
Medlem:  Fahim Naeem, Pakistansk Kulturforening Skedsmo  
Varamedlem: Thor Inge Sveinsvoll, Norges Røde kors  
Varamedlem: Leif-Ove Hansen, HivNorge 
Varamedlem: Rhiannon Hovden Edwards, Norsk musikkråd  
 
Styret har i 2021 hatt 7 møter og behandlet 72 saker. 

 

Foto: Hedvig Kolboholen
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Styrende organer  
Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt digitalt 27. mai 
2021. 74 stemmeberettigede med-
lemsorganisasjoner deltok.  

Medlemsmøte 
Det ble ikke avholdt medlemsmøter i 
2021.  

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

Nettverksgruppen Økonomiske 
rammevilkår  
Leder: Mina Gerhardsen til årsmøtet, 
Agnes Skagemo etter årsmøtet. 

Det har vært arrangert 3 møter i denne 
nettverksgruppen. Hovedsakene har 
vært: 

• Erfaringsrapport momskompensa-
sjonsordningen 2022 

• Forskrift momskompensasjons- 
ordningen 

• Moderniseringsdirektivet 
• Frivillighet Norges rapport om 

skattefradragsordningen 
• Stimuleringsordning for frivilligheten 

(ifm. Koronapandemien) 

• Ny regjering og regjeringsplattform 
• Statsbudsjett for 2022 
• Innspill til statsbudsjett for 2023 

Nettverksgruppe forskning og 
utvikling av frivilligheten 
Leder: Rita Hirsum Lystad 

Denne gruppen legger vekt på kunn-
skap om frivillig sektor og verdien av 
frivillighet i Norge, samfunnsutvikling 
og trender som påvirker hvordan 
frivillige organisasjoner organiserer seg 
og arbeidet fremover. Det ble arrangert 
ett møte i nettverksgruppen før som-
meren 2021. Her ble deltakerne enige 
om å lage en digital foredragsrekke 
som opptakt til frivillighetens år 2022. 
Denne legges fortløpende ut på nett.  

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

Det har vært arrangert ett møte i 
denne nettverksgruppen med følgende 
saker:  

• Foreningslov 
• Politiattester for personer som er i 

kontakt med mindreårige 
• Høring om NOU 2020:15 Det 

handler om Norge 
• Høring om NOU 2020:16 Levekår i 

byer 

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 2021.  

Juryen for den Nasjonale 
Frivillighetsprisen 
I 2021 besto juryen for frivillighetsprisen 
av følgende personer: 

• Kjell Erik Ullmann Øie  
(styreleder i Frivillighet Norge)  

• Tage Pettersen (medlem av 
Familie- og kulturkomiteen fra 
Høyre)   

• Anette Trettebergstuen (medlem 
av Familie- og kulturkomiteen fra 
Arbeiderpartiet)    

• Åslaug Sem-Jacobsen (medlem 
av Familie- og kulturkomiteen fra 
Senterpartiet)   

• Daniel Arnesen (forsker på Institutt 
for samfunnsforskning)    

• Mawra Mahmood (tidligere Røde 
Kors Ungdom-leder)    

• Stian Seland (samfunnskontakt, 
Norsk Tipping)   
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Ressursgruppa for Frivillig.no 
Det har blitt gjennomført mer enn 4 
møter i året i denne gruppa.  

Målet med ressursgruppen er å sikre 
at det digitale rekrutteringsverktøyet 
Frivillig.no utvikles og brukes i tråd med 
medlemsorganisasjonens ønsker og 
behov. Gruppen legger også vekt på å 
avdekke utfordringer knyttet til inklu-
dering og ivaretagelse av nye frivillige. 
Videre gir gruppen sine tilbakemeldin-
ger på kampanje og kompetansetiltak 
knyttet til frivillig innsats og Frivillig.
no, samt kårer årets nykommer i 
frivilligheten. 

Ressursgruppen besto i 2021 av disse 
medlemmene:  

• Karen Saugestad 
(Nasjonalforeningen) 

• 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 og Thomas Kjendseth 

Wiik (Røde Kors) 
• Linda Dyrnes (FolkOrg) 

Ressursgruppa for Ungfritid.no  
Gruppen møtes 4 ganger i året for å gir 
råd og veiledning i utvikling av rekrut-
teringsverktøyet Ungfrtiid.no, arbeidet 
med barrierer for deltakelse samt 

kampanjebudskap for implementering 
og markedsføring med mål å å invitere 
og inkludere nye deltakere til varige og 
organiserte fritidsaktiviteter for barn 
og unge. Deltakere i 2021 er:  

• KFUK-KFUM Speiderne,  
Magnus Heltne   

• De unges orkesterforbund,  
Even Tømte    

• Korpsnett, Unni Færøvik   
• Norges Filmklubbforbund,  

Atle Isaksen    
• Miljøagentene,  

Marte Randby Steinskog    
• Natur og Ungdom,  

Jonas Skjemstad Rønning   
• Norges Speiderforbund,  

Lykke Juhler    
• Frelsesarmeen, Jonatan Hansen 

Lønnegreen og Heidi Gommerud  
• DNT, Kristin Oftedal og Svend 

Sondre Frøshaug   
• Frilynt, Line Kaupang    
• Søndagsskolen, Maria Sammut og 

Agnes Skagemo    
• Norges Husflidslag, Tone Sjåstad o 

g Elin Gilde   
• Norges Musikkorps Forbund,  

Per Einar Fon   
• Ung Org Oslo, Mathias Kristiansen 
• Unge Funksjonshemmede,  

Maja Lie Opdahl og Oda Oftung   
• Norsk Friluftsliv, Tonje Refseth    
• LNU, Kristin Bergflødt  
• NIF, Elin Horn 

Ressursgruppa for Inkludering på 
topp 
Inkludering på topp er en del av 
Frivillighet Norges prosjekt Inkludering 
i frivillig sektor. Tiltaket skal bidra til 
økt mangfold i ledelsen, blant ansatte 
og tillitsvalgte i frivillige organisasjo-
ner. Målet med ressursgruppa er å få 
erfaringer og innspill som kan bidra til 
å nå målene for tiltaket. Ressursgruppa 
av også bidratt som innledere og 
ledere av gruppearbeid på samlinger 
og konferanser.  

Ressursgruppa hadde 2 møter i 2021. 
Ressursgruppa besto av følgende 
medlemmer: 

• Maren Harlem (DNT)
• Camilla Lillevold-Øverås  

(Norsk folkehjelp)
• Shahzad Khalid  

(Pakistansk Kulturforening 
Skedsmo)

• Xiaowei Aakervik (VOFO)
• Tone Østerdal (Norske 

konsertarrangører)
• Ane Maus Sandvig (LNU) og  

Hasti Hamidiasl (KFUK-KFUM)
•  Alexandra Hagen Linnerud 

(Likestilling, inkludering og nettverk)
• Tonje Refseth (Norsk friluftsliv)
• Paloma Léon (Batteriet i Oslo),
• Venusia Vinciguerra  

(Norges Speiderforbund) 
• Laila Derraz  

(Amnesty International Norway)
• Tone Østerdal 

(Norske konsertarrangører) 

DEL 2   Frivillighet Norges årsrapport

42



DEL 2   Frivillighet Norges årsrapport

Ressursgruppa for Frivillighetens 
år 2022 
• Frode Lindtvedt, KS 
• Therese Koppang, KUD 
• Siriann Bekeng, KUD 
• Elen Sanness Thoresen, KUD 
• Brit Olssønn,  

Norske Kvinners Sanitetsforening 
• Hans Christian Lillehagen,  

Stiftelsen DAM 
• Rune Foshaug,  

VOFO fram til 31.12.2021 
• Bjarne Dælie, Norsk Musikkråd  

fram til oktober 2021 
• Kjærsti Gangsø, Kulturalliansen  

fra oktober 2021 
• Kristin Gunnleiksrud Raaum, 

Kirkerådet fram til juni 2021 
• Wenche Fladen Nervold,  

Kirkerådet fra juni 2021 

Arbeidsgruppe kommunikasjon for 
Frivillighetens år 2022 
• Kristin Ruud, Seniornett 
• Børre Sørdahl, Humanistforbundet 
• Håkon Mogstad,  

Norges Musikkorpsforbund 
• Tommy Christensen,  

Norges Kulturvernforbund 
• Elise Honningdalsnes,  

Norges Røde Kors 
• Geir Arne Bore, Norges Røde Kors 
• Simen Rommetveit Halvorsen, DNT 
• Ingvild Bakke, DNT 
• Inger Johanne Ruset, Noregs 

Ungdomslag 
• Nina Krizan, Sex og Politikk 
• Ellen Marie Hansen, Sex og Politikk 
• Gijs Mans, Norges Frivilligsentraler 
• Kristin Bergersen, Mental Helse 
• Sverre Nilsen, Norges 

Parkinsonforbund 
• Thyra Kirknes, Norges 

Parkinsonforbund 

Tildelingskomiteen for VÅR DAG 
-støtte 
Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 
5 millioner kroner til lokale lag som vil 
markere VÅR DAG i Frivillighetens år 
2022. Pengene deles ut etter søknad 
som sendes til Frivillighetens års sekre-
tariat. Endelig beslutning om tildeling 
tas av en tildelingskomitè bestående 
av en representant som er valgt av 
ressursgruppa for Frivillighetens år 
2022, en representant som er valgt 
av arbeidsgruppe kommunikasjon for 
Frivillighetens år 2022 og prosjekt-
lederen for Frivillighetens år 2022. 
Prosjektlederen deltar ikke saksforbe-
redelsene/behandlingen av søknadene 
i forkant av Tildelingskomiteens møter. 
Komiteen mottar månedlige rapporter 
om framdrift i utbetaling av midlene 
som er besluttet tildelt, gjennomfø-
ringen av arrangementene og inn-
henting av rapporter og regnskap fra 
mottakerne.  

Tildelingskomiteen bestod i 2021 av: 

• Birgitte Brekke, prosjektleder 
Frivillighetens år 2022 

• Tommy Christensen, 
Kulturvernforbundet 

• Rune Foshaug, VOFO fram til 
31.12.2021 

 

 

Foto: CF Salicath
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Råd og utvalg 
Oversikt over råd, utvalg og internasjonale organisasjoner hvor Frivillighet Norge er representert 

Internasjonalt 
Frivillighet Norge er tilknyttet følgende internasjonale organisasjoner: 

• CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation 
• European Civic Forum 

Nasjonalt 
Frivillighet Norge er medlem i hovedorganisasjonen Virke. 

NAVN PÅ UTVALG  OPPRETTET AV 

Referansegruppe Senter for verdibasert ledelse og innovasjon  VID. Senter for verdibasert ledelse 
og innovasjon 

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

Nasjonal referansegruppe – Eldrereformen Leve hele livet  Helsedirektoratet 

Brukerforum for Brønnøysundregisteret  Brønnøysundregisteret 

Styringsgruppe for StimuLab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon Brønnøysundregisteret 

Styringsgruppen Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge Nasjonal dugnad mot fattigdom og 
utenforskap blant barn og unge 

Referansegruppe for momskompensasjonsordningen  Kulturdepartementet 

Samarbeidsgruppen og erklæringsgruppe for Fritidserklæringen  Bufdir 

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 

Referansegruppe for arbeidet med en foreningslov  Nærings- og fiskeridepartementet 
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Intensjonsavtaler
Frivillighet Norge har intensjonsavtaler som skal bidra til tettere samarbeid og koordinering mellom  
offentlig og frivillig sektor med Integrerings- og mangfoldsdirektoraret, Helsedirektoratet og Bufdir. 

 

Foto: Hedvig Kolboholen
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Høringsuttalelser  
Revidering av statsbudsjett 2021: 
• Innspill til finanskomiteen 

Stimuleringsordning for frivilligheten  
(denne ble forlenget i flere omganger i løpet av 2021) 
• Høringssvar: Forskrift for stimuleringsordning for økt 

aktivitet i frivilligheten 
• Innspill: Forslag til justeringer av forskriften 

Statsbudsjett for 2022  
Innspill til regjeringen sendt 2020: 
• Kulturdepartementet 
• Finansdepartementet 
• Barne- og familiedepartementet 
• Helse- og omsorgsdepartementet 
• Kunnskapsdepartementet 
• Justis- og beredskapsdepartementet 
• Klima- og miljødepartementet 

Innspill til Stortingets behandling høsten 2021: 
• Familie- og kulturkomiteen 
• Finanskomiteen 
• Utdannings- og forskningskomiteen 
• Helse- og omsorgskomiteen 
 

• Innspill: Til strategi for sivilsamfunnets rolle på 
integreringsfeltet (Kunnskapsdepartementet, februar)  

• Høringssvar: Gjennomføring av moderniseringsdirektivet 
(Barne- og familiedepartementet, februar) 

• Høringssvar: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon 
til frivillige organisasjoner (Kulturdepartementet, 
februar) 

• Høringssvar: NOU 2020: 13 Private aktører i 
velferdsstaten (mars) 

• Høringssvar: Til NOU 2020:15 «Det handler om Norge» 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mars) 

• Høringsuttalelse: Om organisering av 
luftambulansetjenesten (Helse- og 
omsorgsdepartementet, juni) 

• Høringsuttalelse: Forslag til nye regler om stiftelser 
(Nærings- og fiskeridepartementet, august) 

• Høringssvar: Forskriftsbestemmelser til gjennomføring 
av trossamfunnsloven § 6 annet ledd (Barne- og 
familiedepartementet, oktober) 

• Høringssvar: Til forslag om opplysningsplikt for salgs- og 
kjøpstransaksjoner (Skatteetaten, november) 

• Høringssvar: Ny forskrift tilskuddsordning 
frivilligsentralene (Kulturdepartementet, november)

• Høringssvar: Til forslag om ny forskrift om tilskudd til 
nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering 
og antirasisme (Arbeids- og sosialdepartementet, 
desember)   
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Sekretariatet  
Frivillighet Norges sekretariat har i 2021 bestått av:   
Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen   
Assisterende generalsekretær Ida Marie Holmin  
Kommunikasjonsrådgiver Morten Skjæveland   
Politisk seniorrådgiver Bjørn Lindstad   
Politisk rådgiver Siri Holm Lønseth  
Politisk seniorrådgiver Guri Idsø Viken 
Politisk rådgiver Marte Oraug Skogtrø 
Politisk rådgiver Janne Nyhus 
Organisasjonsrådgiver med økonomiansvar Martin Gustavsen  
Rådgiver Nasrin Naimy  
Prosjektleder Vanja Konradsen  
Organisasjonsmedarbeider (vikariat) Dorthe Westgaard 
Kommunikasjonsrådgiver Frivillig.no, Birgitte Heneide  
Sosiale medier-assistent (oppdrag) Sondre Nave (til mars) 
Sosiale medier-assistent (oppdrag) Kajin Alipoor (mars-juli) 
Prosjekt-assistent (oppdrag) Weilinn Katharina Haugene (fra mars) 
Prosjektleder Frivillighetens år 2022, (engasjement) Birgitte Brekke 
Kommunikasjonsrådgiver for Frivillighetens år 2022, (engasjement) Mattis Koppang 
Rådgiver for Frivillighetens år 2022, (engasjement fra oktober) Borgar Emanuelsen Bohlin 
Seniorrådgiver for Frivillighetens år 2022, (engasjement fra oktober) Hanne Lin Prestegård 
Politisk rådgiver (vikariat) Aase Marie Olafsen 
Administrasjonsmedarbeider (midlertidig) Habiba Stray. 
Kontorassistent John Gørbing. 
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, per-
sonvern, tilskuddsordninger og myndig-
hetskontakt, samt generelle spørsmål 
om frivillig sektor i Norge. Vi presen-
terte frivillig sektor i Norge for uten-
landske gjester og samarbeidspartnere. 

Vi holder innlegg, foredrag og deltok 
i paneldebatter på en rekke arrange-
ment i regi av medlemsorganisasjoner, 
bedrifter og ulike offentlige aktører.  
Vi tilbyr kurs i en rekke tema, blant 
annet styreopplæring for styrene i flere 
medlemsorganisasjoner. 

Foto: Hedvig Kolboholen
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Navn på organisasjon
4H Norge  

A Step closer  

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

ADHD Norge  

ADRA Norge  

AFS Norge Internasjonal utveksling

Ahmadiyya Muslim Jama’at

Aksjonskomiteen Hjelp Jødene Hjem

Aktivitetsklubben  

Aleneforeldreforeningen  

Ammehjelpen  

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 

Bandorg  

Barne- og Ungdomsorganisasjonene i 
Oslo (ungorg)  

Barnekreftforeningen  

BCC Norge  

Bergen Internasjonale Kultursenter

Besteforeldrenes Klimaaksjon 
 

Bikuben Regionalt Brukerstyrt Senter

Bipolarforeningen Norge  

Blærkreft Norge  

Blå Kors Norge  

Brystkreftforeningen  

Buddhistforbundet  

buildingSMART Norge  

Bygdepride  

Care Norge  

Caritas Norge  

Cerebral Parese foreningen 

CISV Norge  

COMPASSION NORGE  

Damini House of Culture  

De Unges Orkesterforbund

Den Nigerianske Foreningen Norge

Den Norske Bamseklubben

Den norske Helsingforskomité 

Den Norske Turistforening (DNT) 

Den Polske Klubben I Norge 

Den Sudanesiske Foreningen 

Den Uavhængige Norske Storloge av 
Odd Fellow Orde  

Der du bor - Telemark  

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  

Do Destination  

Dyrebeskyttelsen Norge  

ECKANKAR Norge  

Elevorganisasjonen  

Epilepsiforbund  

Europabevegelsen i Norge 

Familieklubbene i Norge  

Fattighuset  

Fattignettverket Norge  

Folkeakademienes Landsforbund

Folkorg - Organisasjon For Folkemusikk 
og Folkedans  

Fontenehuset Oslo Øst  

Forbund for kjemisk miljøintoler-
anse(FKMI)  

Forbundet KYSTEN  

Forbundet mot rusgift  

Foreningen 2 Foreldre  

Foreningen for Barnepalliasjon FFB

Foreningen for hjertesyke barn 

Foreningen For Muskelsyke
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Foreningen for Omplassering av Dyr

Foreningen Norden Norge

Foreningen Spekteret  

Foreningen Vi som har et barn for lite

Fortidsminneforeningen  

Fotballstiftelsen  

Framfylkingen LOs barne-  
og familieorganisasjon  

Fredrikstad Aktivitetsråd  

Frelsesarmeen  

FRI – foreningen for kjønns-  
og seksualitetsmangfold  

Frilynt Norge  

Fritt Norden - Norge  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO)  

Grenseløs Kjærlighet  

Hanano Development Organisation

Harry Benjamin Ressurssenter 

HATS (Hålogaland Amatørteaterselskap)

Helseforum for kvinner  

HivNorge  

Hjelpekilden Norge  

Hjernesvulstforeningen  

Home-Start Familiekontakten 
Norge(HSFN)  

Hospiceforum Norge  

Hostelling International Norge 

Human-Etisk Forbund  

Humanistene  

Humanistisk Ungdom  

Humanity First Norge  

Hvite Ørn Norge  

Hyperion - Norsk Forbund For  
Fantastiske Fritidsinteresser 

Hørselshemmedes Landsforbund

Indremisjonsforbundet  

Internasjonal helse- og sosialgruppe 
(IHSG)  

Internasjonal Velferdsforening Trøndelag

International Students’ Union Of  
Norway (ISU)  

IOGT i Norge  

Islamsk Opplæringssenter 

Ivareta  

IVK Norge - Norsk Sirkel For  
Ikkevoldskommunikasjon  

JM Norway  

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  

Kulturalliansen  

La Humla Suse 

Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber  

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  
overgrep (LMSO)  

Landsforeningen uventet barnedød

Landsforeningen We Shall Overcome

Landsrådet for Norges barne-  
og ungdomsorg-LNU  

Leieboerforeningen  

Lillebrors minne - stiftelsen med  
omsorg for etterlatte  

LIN (Likestilling Inkludering og Nettverk)

Lions Club International Distrikt 104

Lærernes Misjonsforbund  

MA - rusfri trafikk og livsstil

Mat & atferd  

Med Israel For Fred  

Menneskeverd  

Mental Helse  

Mental Helse Ungdom  

Miljøagentene  

Miljøstiftelsen Bellona  

MIR - Multikulturelt Initiativ-  
og Ressursnettverk  

Misjon uten grenser  

Misjonsalliansen  

Misjonskirken Norge  

Misjonskirken Ung  

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Musikkens studieforbund  

Nakke- og kjeveskaddes landsforening
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Nakkeforbundet  

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Natteravnene  

Natur og Ungdom  

Nei Til EU  

New Life Mission  

NOAH - For Dyrs Rettigheter

Norbrygg - Norsk  
Hjemmebryggerforening  

Noregs Mållag  

Noregs Ungdomslag  

Norge-Amerika Foreningene

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund  

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Bygdekvinnelag  

Norges Døveforbund  

Norges Fibromyalgi Forbund 

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 elbilforening  

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-Tysk Selskap  

Norske Historiske Spel  

Norske interiørarkitekters og  
møbeldesigneres landsforening (NIL)

Norske Kirkeakademier  

Norske konsertarrangører

Norske Kunstforeninger  

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Redningshunder  

Norske Samers Riksforbund

Norske symfoniorkestres landsforbund 
NASOL  

Norway International Network (NIN)

Open Hands For You  

Ordenen Riddere av det Hvite Kors I 
Norden  

Organisasjonen For Barnevernsforeldre

Oslo Badstuforening  

Oslo Katolske Bispedømme

Pakistansk Kulturforening Skedsmo

Pan-Norge  

Panafrican Women Association (Pawa)

Partnership For Change  

Pensjonistforbundet  

Pinsebevegelsen i Norge  

Plan Norge  

Prematurforeningen  

Press -Redd barna ungdom

Primers MC  

Prison Fellowship Norge  

Professional Women’s Network Norway

Project Management Institute Norway 
Chapter  

Psoriasis- og eksemforbundet
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Rabea Movement Norway

RE:ACT  

Redd Barna  

Redningsselskapet - Norsk Selskab Til 
Skibbrudnes Redning  

Reform - ressurssenter for menn 

Refugees Welcome Norway

Retinitis Pigmentosa Foreningen i 
Norge  

Ridderrennet  

RIO Rusmisbrukernes  
Interesseorganisasjon  

ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Ryggforeningen  

Samarbeidsforumet av funksjon-
shemmedes organisasjoner (SAFO)

Sámi NissonForum /Samisk Kvinneforum

Seniornett Norge  

SeniorNorge  

Sex og Politikk - Forening For Seksuell 
og Reproduktiv Helse og Rettigheter

SINERGIA  

Sivle-laget  

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

Skedsmokorset Kulturforum

Skeiv ungdom  

Skiforeningen  

Slekt og data  

SLM OSLO  

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for  
Ungdom  

Solgården Sa  

SON-Straffedes organisasjon i Norge

Sos-Barnebyer Norge Stiftelsen

Spilleavhengighet Norge  

Spiseforstyrrelsesforeningen

St. Georgs Gildene i Norge

Stiftelsen Angstringen Norge (arn

Stiftelsen CRUX  

Stiftelsen DAM  

Stiftelsen ELPIS  
- Selvmordsforebygging  

Stiftelsen evangeliesenteret 

Stiftelsen Flyktninghjelpen

Stiftelsen Fontenehuset Drammen

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Stiftelsen Frogner Menighetshus

Stiftelsen Helseutvalget  

Stiftelsen Helt med  

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Nødhjelp  

Stiftelsen Organdonasjon  

Stiftelsen Oseberg Vikingarv

Stiftelsen Retretten  

Stiftelsen Rettferd  

Stiftelsen Robin Hood Huset

Stiftelsen Tamilsk Ressurs og  
Veiledningssenter  

Stiftelsen Termik  

Stiftelsen Trondheim Jazzfestival

Stiftelsens Nordisk Bibelmuseum

STL Samarbeidsrådet for Tros- og 
Livssynssamfunn  

Stoffskifteforbundet  

Strømmestiftelsen  

Studieforbundet Funkis  

Studieforbundet kultur og tradisjon

Støtteforeningen for Kreftrammede

Syvendedags Adventistkirken  
- Den Norske Union  

Søndagsskolen Norge  

Søvnforeningen  

Termik Rana  

Tjukkasgjengen  

Tro og medier (tidligere Familie & Medier)

Tsjetsjensk Ungdomsforening ( TUF)

UNG i Kor  

Ung i trafikken – ingen venner å miste

Ung Kirkesang  

Ung Kreft  

UngDialog  

Ungdom & Fritid  

Ungdom mot narkotika -UMN

Unge Funksjonshemmede

Vatnar Kristne Fellesskap(VKF)

Velferdsalliansen EAPN Norway

Vellenes Fellesorganisasjon 

Vestre Aker Frivilligsentral

Veteranforbundet SIOPS  

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Voksne for Barn  

Voksne med medfødt hjertefeil

Y’s Men International Region Norge

Økologisk Norge  

Ønsketransporten  

Åpen folkekirke  

Observatørmedlemmer:
Fleksibel Utdanning 

Norges Frivilligsentraler 

Sykling uten alder

Verdighetssenteret 
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