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Frivillighet Norges innspill til statsbudsjett for 2024 

Statlig støtte til økt deltakelse i frivilligheten 
Det er ingen tvil om at koronapandemien har rammet frivilligheten hardt. Aktivitet, antall frivillige 

og antall medlemmer er gått ned. Selv om pilene nå peker oppover igjen vil det ta tid før vi er 

tilbake på nivået fra før nedstegningen. Det krever ressurser å rekruttere, ikke minst for å 

rekruttere bredt og mangfoldig. Derfor er verktøy for økt deltakelse avgjørende for å motvirke 

den negative arven fra koronapandemien og øke aktiviteten framover.  

43 % av respondentene i vår nasjonale rapport om rekruttering1 oppgir at de trenger flere 

frivillige, for å kunne ha kapasitet til å ta de imot de som av ulike grunner faller utenfor.  

Nasjonale verktøy for rekruttering til frivilligheten 

Frivillig.no og Ungfritid.no er digitale oppslagstavler hvor en kan finne frivillige oppdrag og 

aktiviteter å delta på og engasjere seg i. For organisasjonene er dette en måte å synliggjøre seg 

på for noen de kanskje ellers ikke ville nådd. De som allerede er frivillige blir oftere spurt om å 

 
1 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Rapport-
Rekruttering_V8.pdf?mtime=20220810131854&focal=none  
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delta enn de som ikke er med fra før.2 Det er viktig å ha informasjonskanaler som er med på å 

bidra til at de som ikke har det samme nettverket også får muligheten til å delta.  

Støtteordninger 

På nettsiden til Ungfritid kan en også finne en oversikt over ulike støtteordninger for de som 

trenger hjelp for å muliggjøre barn og unges deltakelse.3 Dette er et viktig tiltak for å gjøre disse 

ordningene tilgengelige og synlige for de som har behov for dem.  

Mer enn bare en nettside 

Både Ungfritid.no og Frivillig.no inngår i et prosjekt for økt deltakelse. Dette innebærer mer enn 

formidling av aktivitetstilbud og frivillige oppdrag. Organisasjonene som formidler via nettsidene 

får også tilgang til informasjons- og opplæringsmateriell, kurs og bistand for å bedre kunne 

arbeide med rekruttering og inkludering. Verktøyene og erfaringene benyttes også i vår dialog 

med kommuner og andre som er opptatt av økt deltakelse, bedre folkehelse og forebygging av 

utenforskap.4 

Om navngitt tilskuddsmottaker 

Frivillighet Norge er klart over regjeringens arbeid med å begrense navngitte 

tilskuddsmottakere. Da vi allikevel ber om dette her er det fordi vi mener at dette er verktøy som 

skal muliggjøre og forsterke andre tiltak. Tiltakene har fått tilskudd blant annet gjennom søkbare 

ordninger tidligere, men vi mener det er lite hensiktsmessig at overordnede verktøy skal 

konkurrere ut mer konkrete tiltak hos andre frivillige organisasjoner når nettopp det å bistå i 

disses suksess er en del av målet. Dette er unike verktøy som er tilgengelig for alle 

organisasjoner over hele landet, og som er gratis å bruke. Vi mener tiltakene er av nasjonal 

karakter i henhold til DFØ sine veiledninger for unntak.5 

Frivillighet Norge ber om at: 

• Det settes av 3 millioner kroner til Ungfritid.no på Barne- og familiedepartementets 

budsjett, kap. 846, post 61.  

• Det settes av 3 millioner kr. til Frivillig.no på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett 

kap. 714, post 21. 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.frivillighetnorge.no/rapport/frivillighetsbarometeret/frivillighetsbarometer-2022/hvem-blir-
spurt-om-å-være-med/  
3 https://stotte.ungfritid.no  
4 https://www.ung.no/fritidsaktiviteter-der-du-bor  
5 https://dfo.no/fagomrader/tilskuddsforvaltning/enkeltstaende-tilskudd-et-unntak-i-tilskuddsforvaltningen  
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