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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. 

 

 
 
 

 
Stimuleringsordning for frivillighet  

Koronapandemien har vært krevende for hele samfunnet, og frivillig sektor er ikke et unntak. 
Kjernen i frivilligheten er fellesskapet og det vi skaper sammen gjennom ulike aktiviteter og 
arrangement. Dessverre har det siden mars i fjor vært vanskelig å opprettholde dette på grunn 
av smittevernsrestriksjoner.  
 
Det har vært stor vilje til omstilling og mange frivillige organisasjoner har skapt nye aktiviteter og 
engasjert seg for å løse utfordringer som er kommet på grunn av pandemien. Samtidig ser vi at 
dette har vært en svært krevende periode og mange organisasjoner er bekymret for 
langtidseffekten. 
 
Innspill til revidert nasjonalbudsjett 
Endringer i stimuleringsordningen er til behandling i ESA. Organisasjonene vet ikke når de vil 
kunne søke på ordningen, eller har fått endelig avklaring på hva den vil omfatte. Av midlene 
som er satt av til ordningen så langt er det kun den delen som har vært tilknyttet 
merverdiavgiftskompensasjonen det har vært mulighet til å søke på. Det har heller ikke vært 
mulig med et særlig økt aktivitetsnivå på grunn av smittesituasjonen. Vi håper selvsagt at 
mange vil kunne få nytte av ordningen når den blir klar. Vi mener allikevel at behovet for fortsatt 
koronastøtte vil være stort ut over året. Krisen er ikke over fordi smittevernsreglene blir færre. I 
frivillig sektor er det ikke slik at aktivitet automatisk genererer inntekt. Mange har egne 
inntektsbringende arrangementer som finansierer øvrig aktivitet. Mange har også mistet 
frivillige, ildsjeler og medlemmer i perioden.  
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Utfordringene etter over et år med pandemi vil ikke gå over fordi befolkningen er vaksinert. Når 
høsten kommer vil vi forhåpentligvis kunne ha færre restriksjoner og mer rom for fritidsaktiviteter 
og annen frivillig virksomhet. Dette er etterlengtet i alle aldre og viktig etter en lang periode med 
strenge regler i hverdagen. Ved å forlenge stimuleringsordningen ut året får organisasjonene 
økonomisk forutsigbarhet til å kunne planlegge og sette i gang aktivitet. 
 

• Frivillighet Norge ber om at Stortinget setter av midler til en utvidelse av 
stimuleringsordningen for frivillighetssektoren til 31. desember 2021.  

 

Åpningen av Frivillighetens år 2022 
På frivillighetens dag, 5. desember 2021, arrangeres åpningen av Frivillighetens år 2022.1 Vi 
håper at det vil være mulig å samle flere til arrangementet, men tar høyde for at det må 
gjennomføres digitalt. Det som er viktig for oss er at denne åpningen er for hele landet. Det 
betyr at vi ønsker å få til parallelle markeringer flere steder og kunne koble disse sammen 
digitalt. Dette er kostnadskrevende. Derfor har vi bedt Kulturdepartementet om en ekstra 
bevilgning på 1 million kroner til gjennomføringen av åpningen. Dette var dessverre ikke en del 
av regjeringens forslag. Vi håper at Stortinget vil støtte dette i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett. 
 

• Frivillighet Norge ber om at Stortinget øker kapittel 315, post 78 med 1 million til 
åpningen av Frivillighetens år. 

 

 
1 https://frivillighetensar.no  


