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Presentasjon av regjeringens strategi:



Innhold i denne 
presentasjonen

2

• Mål for regjeringens strategi
• Tiltak i strategien
• Regjeringen lover 30 mill. i 2022

• Frivillighet Norges oppfølging av 
strategien 
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Frivillighet Norge

• Frivillighetens samarbeidsorgan
• Jobber for større rom for frivilligheten
• 350 medlemsorganisasjoner av alle slag
• Jobber med:

• Rammebetingelser for frivillig sektor
• Kurs, kompetanseheving og verktøy 
• Å synliggjøre verdien av frivilligheten



Mål for 
regjeringens 
strategi

Les strategien 
her
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Regjeringens strategi 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

side 9

https://www.regjeringen.no/contentassets/4efcd010fb7c4766b152ce1fb6001067/dss-integrering-web.pdf


Mål for 
regjeringens 
strategi
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• Strategien er en del av 
regjeringens integreringsstrategi 
som har fire innsatsområder: 

• utdanning og kvalifisering 
• arbeid
• hverdagsintegrering
• retten til å leve et fritt liv

• Sivilsamfunnets innsats er viktig 
for alle innsatsområdene, og 
særlig for hverdagsintegrering

Side 9



Mål for 
regjeringens 
strategi
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• Regjeringen anerkjenner frivillige 
organisasjoners samfunnsrolle og 
bidrag for å løse viktige 
samfunnsoppgaver

• Strategien bygger også på 
frivillighetspolitikkens mål om: 

• bred deltakelse
• en sterk og uavhengig sektor
• forenklingsreform
• samordnet frivillighetspolitikk

Side 10



Tiltak i 
strategien

Deltakelse

7

Flere med innvandrerbakgrunn 
deltar i sivilsamfunnet: 
• Utlyse forskningsoppdrag om 

innvandreres deltakelse i 
sivilsamfunnet
Ansvar: Kulturdepartementet

• Øke mangfoldig rekruttering av 
frivillige i organisasjonslivet:

• Utlyse forskningsoppdrag om 
rekruttering og inkludering
Ansvar: Kunnskapsdepartementet og 
Kulturdepartementet

Side 17



Tiltak i 
strategien
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• Prøveordning for å styrke små og 
nystartede organisasjoner på 
integreringsfeltet, inkludert 
innvandrerorganisasjoner

• Kompetanseheving, veiledning, 
kurs i organisasjonsdrift, 
prosjektsøknad og samarbeid, 
samt mentortilbud

Ansvar: Kunnskapsdepartementet

Side 18



Tiltak i 
strategien
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• Støtte opp om initiativ som bidrar til 
styrket fellesskap i nærmiljøet 
gjennom idretten, frivillige 
organisasjoner og andre fellesskap
Ansvar: Kunnskapsdepartementet og 
Kulturdepartementet

• Bidra med kompetanse og verktøy 
til lokale klubber og foreninger for å 
inkludere barn og unge med 
innvandrerforeldre
Ansvar: Kunnskapsdepartementet og 
Barne- og familiedepartementet

Side 23



Tiltak i 
strategien

Løfte og støtte 
sivilsamfunnet
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Løfte og støtte sivilsamfunnets 
innsats for integrering:
• Informere frivillige organisasjoner og 

kommuner om asylkjeden og 
bosetting i kommunene.  

• Styrke samhandling mellom UDI og 
IMDi om tilskudd til aktiviteter for 
beboere i mottak

Ansvar: Justis- og beredskapsdepartementet 
og Kunnskapsdepartementet

Side 27



Tiltak i 
strategien
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• Tilby livsmestringskurs for barn, 
unge og voksne

• Ulike organisasjoner tilbyr 
relevante kurs for livsmestring. 
Informasjon om kurstilbud skal 
formidles, og det skal vurderes 
hvordan kurs og etablerte tilbud 
kan oppskaleres for å nå flere

Ansvar: Kunnskapsdepartementet

Side 27



Tiltak i 
strategien
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• Legge til rette for at flere kan bidra 
som frivillige norsktrenere. 

• Kompetanse- og kapasitetsbygging 
og styrket rekruttering av frivillige 
norsktrenere. 

• Videreføre norskinnsatsen med 
tilskudd til norsktrening i regi av 
frivillige organisasjoner og støtte til 
etablering og utvikling av 
norsktreningstilbud. 

Ansvar: Kunnskapsdepartementet

Side 29



Tiltak i 
strategien
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• Øke frivillige organisasjoners bidrag i 
kvalifiseringsarbeid 

• Gjennom utvikling av faglige 
anbefalinger synliggjøre frivillige 
organisasjoners rolle og bidrag

• Kommuner oppfordres til å benytte 
tiltak i regi av frivillige organisasjoner 
som supplement
Ansvar: Kunnskapsdepartementet

• Systematisere og gjøre informasjon 
om tilbudene i frivillig sektor lettere 
tilgjengelig for NAV-veiledere 
Ansvar: Arbeids- og sosialdepartementet

Side 33



Tiltak i 
strategien
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• Oppmuntre til at frivillige 
organisasjoner tar i bruk digitale 
verktøy i sine aktiviteter. 

• Regjeringen jobber med en ny 
strategi for å gi ulike 
befolkningsgrupper mulighet for å 
lære grunnleggende digital 
ferdigheter, kalt Digital hele livet.

• Ulike samarbeidsformer med frivillige 
organisasjoner og næringsliv 
utredes. 

Ansvar: Kunnskapsdepartementet.

Side 35



Tiltak i 
strategien

Ramme-
betingelser
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Bedre samarbeid og 
rammebetingelser:
• Oppfordre om tilgang til lokaler

• Følge opp kommuner og 
fylkeskommuner om hvordan 
organisasjoner på integreringsfeltet 
kan få tilgang til lokaler

• Kartlegge frivillige organisasjoners 
tilgang på statlige lokaler

Ansvar: Kulturdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet

Side 40



Tiltak i 
strategien
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• Etablere en idébank for formidling av 
god praksis og synliggjøre 
sivilsamfunnets arbeid for integrering 

• Styrke informasjon- og erfarings-
deling mellom sivilsamfunnsaktører

• God oversikt over de statlige 
tilskuddsordningene for frivillig sektor 

• Gjøre det lettere for frivillige 
organisasjoner å finne og søke 
tilskudd til integrerings og 
inkluderingsformål.  

Ansvar: Kunnskapsdepartementet

Side 40



Tiltak i 
strategien
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• Kampanje og filmer
• Det skal lages en kampanje, som 

gjennom korte filmer løfter fram 
sivilsamfunnets rolle i 
integreringsarbeidet. 

• Arrangere regionale konferanser 
om integrering og sivilsamfunn 

• Legge til rette for samarbeid mellom 
stat, fylkeskommuner, kommuner og 
sivilsamfunnet for å dele erfaring og 
bygge nettverk.

Ansvar: Kunnskapsdepartementet

Side 40



Tiltak i 
strategien
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• Utrede kompetansesentre for frivillig 
innsats for integrering 

• Et forskningsprosjekt skal utrede 
behovet for kompetansesentra og 
kompetansemiljø, som støtter opp 
om aktører i sivilsamfunnet og 
frivillige organisasjoners behov for 
veiledning, kompetansebygging, 
deling av erfaring og kunnskap om 
integreringsarbeid.

Ansvar: Kunnskapsdepartementet

Side 41



Tiltak i 
strategien
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• Innhente systematisk kunnskap om 
sivilsamfunnets rolle i informasjons-
formidlingen under covid-19

• Lyse ut forskningsoppdrag om 
frivillighetens innsats for å nå hele 
befolkningen i og utenfor krisetider

• Videreutvikle opplæringstilbud for 
brobygging 

• Bygge bro og formidle informasjon 
mellom innvandrere og den øvrige 
befolkningen

• Utrede om opplæringen kan gi formell 
kompetanse

Ansvar: Kunnskapsdepartementet   Side 44-45 



Tiltak i 
strategien
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• Øke tilskudd til integreringsarbeid i 
regi av frivillige organisasjoner

• Bidra til at flere lokale frivillige 
organisasjoner kan søke om 
tilskudd. 

• Støtte opp om økt frivillig aktivitet i 
flere kommune og områder.

• Stimulere til samarbeid mellom flere 
kommuner og lokale frivillige 
organisasjoner på integreringsfeltet, 
bygge på økt aktivitet blant frivillige 
organisasjoner under pandemien

Ansvar: Kunnskapsdepartementet Side 46



Tiltak i 
strategien
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• Utvikle gode rammer for et mer 
strukturert og langsiktig samarbeid 
mellom staten og frivillige 
organisasjoner på integreringsfeltet

• Øke bruken av samarbeidsavtaler 
nasjonalt og lokalt.

• Gjennomføre en evaluering av 
tilskuddsordningene på 
integreringsfeltet rettet mot frivillige 
organisasjoner  

• Lyse ut et evalueringsoppdrag for å 
se på formål, innretning, forenkling 
og forutsigbarhet.

Ansvar: Kunnskapsdepartementet Side 46



Tiltak i 
strategien
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• Arrangere nordisk konferanse om 
sivilsamfunnet og integrering

• Norge har formannskap i Nordisk 
Ministerråd i 2022 og vil arrangere 
en konferanse sivilsamfunnets rolle 
på integreringsfeltet.
Ansvar: Kunnskapsdepartementet og 
Kulturdepartementet

• Mobilisere sivilsamfunnet til å delta i 
internasjonalt samarbeid 

• Regjeringen utarbeider en strategi 
for norsk deltakelse i Erasmus+ for 
perioden 2021-2027
Ansvar: Kunnskapsdepartementet og 
Barne- og familiedepartementet Side 48



Gjennomføring 
av strategien
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• Etablere ungdomspanel og 
referansegruppe 

• Legge til rette for at ungdom kan 
medvirke i beslutningsprosesser og 
delta som reelle aktører

• Referansegruppe sammensatt av 
representanter fra sivilsamfunnet

• Følgeevaluering av hvordan 
strategien og tiltakene iverksettes

• Utlyse et forskningsprosjekt som gir 
innspill til justeringer og kunnskap 
om resultater av tiltak 

Ansvar: Kunnskapsdepartementet       Side 49



Regjeringen 
lover 30 mill. 
i 2022
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Kunnskaps- og integreringsminister 
Guri Melby la frem strategien 9. juni. 
Regjeringen vil styrke bevilgningen 
til frivillige organisasjoner med 30 
millioner i neste års statsbudsjett.
Det finnes mange gode tilbud som 
bidrar til integrering. Regjeringen vil 
gjøre dem tilgjengelig for enda flere.
–Innvandrerorganisasjoner søker i langt 
mindre grad offentlig støtte enn andre 
frivillige organisasjoner, og det må vi nå 
gjøre noe med, sa Melby.
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Strategien skaper forventninger

Frivillighet Norge vil følge med på 
gjennomføringen av strategien. Vi vil:
• Bidra til å gjøre strategien og tiltakene 

kjent for frivillige organisasjoner. 
• Gjennomgå strategien og områder der  

frivillige organisasjoner har tiltak. 
• Oppsummere regjeringens implementering 

av strategien i Frivillighet Norges årlige 
statusrapport for frivillig sektor.

• Be om at Frivillighet Norge får en plass i 
referansegruppen for gjennomføringen av 
strategien.



Frivillighet Norges 
inkluderingsprosjekt

Finn verktøy og les om inkludering her
Frivillighet Norge - 21 56 76 50 - post@frivillighetnorge.no
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https://www.frivillighetnorge.no/prosjekter/knekk-inkluderingskoden/
mailto:post@frivillighetnorge.no

