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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. 

 

 

 
 

 
Styrking av samspill og samarbeid mellom frivillig og 
offentlig sektor, lokalt og regionalt 

Det er behov og potensiale for nasjonal koordinering og støtte av lokalt frivillig arbeid. Mange 
frivillige organisasjoner gjør viktig arbeid lokalt. Frivillighet Norge har 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  

Frivillighet Norge etablerte i 2017 Nasjonal frivillighetsfaglig forum der 6 direktorater og KS 
deltar. 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.  

I frivillighetsmeldingen (Stortingsmelding 10:2018-2019)2 vises det til Frivillighet Norges innsats 
med å støtte kommuner og fylkeskommuner i å utvikle sektorovergripende samhandlingstiltak. 
Slike tiltak kan best gis gjennom nasjonalt eller regionalt samarbeid. Det er og mer effektivt at 
nasjonale kompetansebaser bidrar med kompetanseoverføring og utviklingsarbeid på tvers og 
mellom lokale tiltak fremfor at mange ulike mindre lag og foreninger må gjøre dette hver for seg.  

 
1 https://samhandlingskoden.no  
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/  
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Departementet ber, blant annet i prosjekt som partnerskap mot mobbing, kommunene om å 
samarbeide med frivilligheten. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom flere direktorater. 
Det følger imidlertid ingen midler til å støtte samhandlingstiltak mellom kommunene og 
frivilligheten i dette arbeidet. Dermed går man glipp av store ressurser knyttet til kompetanse 
om samarbeid mellom offentlige og frivillig sektor i denne type tiltak.  

Frivillighet Norge ber om at:  

§ Det bevilges 5 millioner kroner til sektorovergripende tiltak rettet mot nasjonale aktører i 
frivillig sektor kap. 225, post 74 Prosjektilskot.  

 

 

 

 

 


