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

 

 

Frivillig.no 

Frivillig.no1 er et nasjonalt verktøy for økt deltakelse i frivillig sektor. Frivillig.no har 40 % 
kjennskap i befolkningsundersøkelser i 2019 og 2020, og benyttes av et mangfold av 
organisasjoner over hele landet. Dette er et verktøy som inspirerer nye som ikke har deltatt 
tidligere til å prøve seg som frivillig i en organisasjon. Vi vet at 35 % av de som melder seg 
gjennom Frivillig.no aldri har gjort frivillig innsats før. Dette er viktig da vi vet at den vanligste 
rekrutteringen ellers skjer av at de som allerede er frivillige blir spurt av bekjente. Frivillig.no er 
et verktøy som når ut til nye grupper. 

Gjennom jevnt arbeid med informasjon, inspirasjon og invitasjon hjelper vi flere nye frivillige til å 
finne sin sak og organisasjon de kan engasjere seg i, bygge opp kjennskap til hva de vil si å 
være frivillig, og hvor du finner oppgaver du kan bidra med. Frivillig.no er ikke bare en nasjonal 
nettside som formidler oppdrag til de som ønsker å være frivillige, og som finner nye frivillige til 
organisasjonene. Det er også en kompetansebank for organisasjonene som støtter deres 
rekrutteringsarbeid og organisasjonsutvikling. Det er lett å henvende seg til de du kjenner fra 
før, det krever mer å gjøre plass til noen andre. I Folkehelsemeldingen (Meld. St. 19 2018-2019) 
står det at: “Frivillig arbeid kan motverke einsemd og skape arenaer for deltaking, aktivitet, 

 
1 https://frivillig.no  
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meistring og trivsel i alle livsfasar.”2 Frivillig.no er et verktøy for å gi alle, ikke minst de som 
trenger det mest, bedre muligheter for deltakelse. 
 
 
I perioden 2016-2019 mottok Frivillighet Norge øremerkede midler til Frivillig.no fra HOD 
gjennom statsbudsjettet. Formålet var å forebygge ensomhet gjennom å mobilisere til økt 
deltakelse og sosial støtte. Da midlene ikke lå inne i statsbudsjett for 2020, forklarte daværende 
Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, at midlene ikke var kuttet, men lagt inn i en ny 
tilskuddsordning som det ble oppfordret til at Frivillig.no søkte på3. Vi vet fortsatt ikke om vi får 
midler via denne ordningen for 2020.  
Et nasjonalt verktøy som gjør mye av organisasjonenes folkehelsearbeid mulig og 
tilgjengelig, bør ikke konkurrere om midler med de organisasjonene som verktøyet skal 
hjelpe. Ikke bare svekker den økonomiske usikkerheten arbeidet vi gjør, det betyr også at det 
totale tilbudet svekkes. Det er i direkte motsetning til hensikten med verktøyet.  
 
Vi ber om at Stortinget gjeninnfører midlene til Frivillig.no som en bevilgning over 
statsbudsjettet.   
 
Frivillighet Norge ber om at kap. 714, post 21 økes med 3 millioner kr til Frivillig.no. 
 

 
Oppdrag på frivillig.no 19. oktober 2020. 

 
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1  
3 https://www.vl.no/nyhet/frp-listhaug-frivillig-no-kan-soke-ensomhetspenger-i-stedet-
1.1600594?paywall=true  


