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Frivillighet Norge er frivillig sektors samarbeidsforum med over 350 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. 

 

 

 
 

 
Frivillighet Norges innspill til statsbudsjett for 2024 

Samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor, lokalt og 
regionalt 
Frivillighet Norge har i lang tid jobbet med å styrke samarbeidet mellom kommuner, fylker og 

frivillige organisasjoner lokalt. Dette arbeidet har gitt mye kunnskap om hvordan mangelen på 

ressurser til kunnskapsdeling, koordinering og faglig støtte fører til lite dialog og samhandling 

mellom frivillig og offentlig sektor.1 Mange offentlige støtteordninger og tiltak forutsetter lokalt 

samarbeid, men uten å anerkjenne at det ofte krever ressurser som ikke nødvendigvis hvert 

enkelt lag eller forening har. Gjennom å styrke nasjonale og regionale ledd, og skape brede 

samarbeid vil en kunne forsterke effekten av de lokale tiltakene, som ofte er ønsket gjennom 

offentlige tilskuddsordninger, og legge til rette for at flere tiltak kan gjennomføres. Samtidig er 

det en åpenbar gevinst i erfaringsutveksling på tvers blant aktører som jobber for samme mål.  

Frivillighet Norge etablerte i 2017 Nasjonalt frivillighetsfaglig forum der 7 direktorater og KS og 

KUD deltar. Dette er direktorater som forvalter tilskuddsordninger på vegne av sine 

departement med mål om økt samarbeid. Formålet er å skape en arena for å utveksle erfaringer 

og kunnskap om hvordan bedre og mer strukturert samspill mellom frivillighet og offentlig 

sektor, kan utløse samfunnsgevinster på direktoratenes fagområder. Vi mener at dette er 

 
1 https://samhandlingskoden.no  
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samarbeid som også vil være nyttig for Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere 

utdanning og kompetanse.  

Ny tilskuddsordning 

Frivillighet Norge ber om at Kunnskapsdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning for å 

styrke samarbeidet mellom nasjonale og regionale aktører om tiltak som skal gjennomføres 

regionalt og lokalt. Målet er å forsterke lokale samarbeidstiltak gjennom erfaringsutveksling og 

koordinering mellom kommunal sektor lokalt og regionalt og frivillig sektor. 

Eksempelvis ber departementet i prosjekt som Partnerskap mot mobbing, kommunene om å 

samarbeide med frivilligheten. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom flere aktører. Det 

følger imidlertid ingen midler til å støtte samhandlingstiltak mellom kommunene og frivilligheten i 

dette arbeidet. Dermed går en glipp av store ressurser knyttet til kompetanse om samarbeid 

mellom offentlige og frivillig sektor i denne type tiltak. 

Gjennom midler fra en slik tilskuddsordning vil Frivillighet Norge kunne tilby vår kompetanse om 

samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner til flere kommuner. Slik kan staten 

bidra til å understøtte kommunenes samarbeid med frivilligheten, uten å legge nye krav på 

kommunene gjennom lover eller forskrifter. 

Frivillighet Norge ber om at: 

• Det settes av 5 millioner kroner til sektorovergripende tiltak rettet mot nasjonale aktører i 

frivillig sektor på Kunnskapsdepartementets budsjett, kap. 225, post 74 Prosjektilskot.  
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