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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. 

 

 

 
 

 
Økt deltakelse 

Etter en svært lang periode med pandemi og de konsekvensene dette har fått for oss alle, er 
det et stort behov for få folk med i de fellesskapene som har vært vanskeligere å delta i og helt 
utilgjengelige i perioder. Frivillig deltakelse er viktig for folkehelsa. Både fordi frivillig innsats gir 
tilbud som er viktige for mange, men også fordi deltakelsen i seg selv gir mye. De som deltar 
aktivt i minst én frivillig organisasjon oppgir å være mer fornøyde med tilværelsen.1 Fem grep 
for å bedre livskvaliteten i hverdagen er: Å knytte bånd, å være oppmerksom og tilstede, å være 
aktiv, å fortsette å lære og å gi/bidra.2 Alle disse kan oppnås med aktiv deltakelse i en frivillig 
organisasjon. Dette fremmes også i Hurdalsplattformen: 

Regjeringen vil: 

Gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak. 

 

 
1 https://dfo.no/rapporter-og-statistikk/undersokelser/innbyggerundersokelsen-2021/demokrati-og-
deltakelse-ny#a9c3a0207fb2e065ce2aade891a725220  
2 https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/livskvalitet-og-trivsel/verdens-lykkerapport-2021--livskvaliteten-pa-
verdensbasis-er-overraskende-s/  
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Frivillig.no 

Å ha tilgang til gode verktøy for rekruttering er viktig, og det er ikke alle som vet hvor de skal 
henvende seg for å bli med i en organisasjon. Dette gjelder kanskje spesielt de som ikke har 
vært frivillige før.3 Frivillig.no er et verktøy vi vet gir resultater. 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. 
Evalueringen4 viste at dette bidro til at frivilligheten i større grad ble tilgjengelig for nye 
målgrupper som frivillige organisasjoner ikke hadde nådd ut til tidligere, deriblant personer som 
ikke hadde kjennskap til frivilligheten fra før.  

Frivillig.no er ikke bare en digital oppslagstavle for organisasjoner og de som ønsker å være 
frivillige. Det er også en kompetansebase med materiell og veiledere for organisasjoner, 
kommuner og andre som ønsker å jobbe for økt deltakelse. Frivillighet Norge jobber tett opp 
mot og med kommuner og fylkeskommuner i deres utvikling av politikk som fremmer aktiv 
deltakelse i frivilligheten. Her har vi også samarbeid med blant annet Helsedirektoratet, blant 
annet for å forebygge ensomhet. Det er det brede arbeidet med økt deltakelse vi ber om støtte 
til fra Helse- og omsorgsdepartementet. Eksisterende søknadsbaserte ordninger gir ikke 
nødvendig forutsigbarhet og er ikke tilpasset den type overordnet verktøy og kompetansemiljø 
som Frivillig.no er. Det blir også en mindre effektiv bruk av ressursene når en ikke kan 
planlegge i god tid eller over en lengre periode fordi det er usikkert hva som er økonomisk 
gjennomførbart i påvente av tilbakemeldinger på søknader og årlige tildelinger. 
Regjeringspartiene har tidligere uttrykt at de ikke er enige i kutt til Frivillig.no og Frivillighet 
Norge håper dette blir fulgt opp med ny regjering.  

Fra Helse- og omsorgskomiteens innstilling til statsbudsjett for 2020: 
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er kritiske 
til at regjeringen legger stadig større forventninger til hva frivilligheten skal bidra med i helse- og 
omsorgssektoren, samtidig som man ikke følger opp med nødvendige rammebetingelser og 
støtteordninger. Disse medlemmer viser til at tilskuddet til rekrutteringen av frivillige gjennom 
frivillig.no nok en gang er utsatt for et kuttforslag fra regjeringen.5 

For å mobilisere til økt deltakelse og forebygging av utenforskap ber Frivillighet Norge om at:   

§ Det settes av 5 millioner kr. til Frivillig.no i kap. 714, post 21. 

 

 

 

 

 

 
3 https://forskning.no/pensjon/hvor-sannsynlig-er-det-at-folk-vil-jobbe-gratis-nar-de-blir-
pensjonister/1844097  
4 https://om.frivillig.no/kampanje-for-felleskap-og-sosial-sttte  
5 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-
2020/inns-201920-011s/  


