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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. 

 

 

Frivillig.no 

Frivillighet Norge har bedt om en gjeninnføring av midlene til frivillighetens eget 
rekrutteringsverktøy Frivillig.no. Dette er ikke med i budsjettforslaget til regjeringen Solberg.   

Behov for forutsigbarhet  
I perioden 2016-2019 mottok Frivillighet Norge øremerkede midler til Frivillig.no fra HOD 
gjennom statsbudsjettet i tillegg til driftsmidlene som er en del av vårt driftstilskudd fra KUD. 
Formålet var å forebygge ensomhet gjennom å mobilisere til økt deltakelse og sosial 
støtte. Evalueringen1 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. Vi har siden søkt på tilgjengelige midler, men 
opplever ikke at dette gir den forutsigbarheten som er nødvendig. Det tar lang tid før vi vet hva 
det er mulig å planlegge av aktivitet og dette gir ikke en effektiv ressursbruk eller like godt 
resultat som med forutsigbar finansiering. Synliggjøring av et nasjonalt verktøy som gjør mye av 
organisasjonenes folkehelsearbeid mulig og tilgjengelig, bør ikke heller konkurrere om midler 
med de organisasjonene som verktøyet skal hjelpe. Ikke bare svekker den økonomiske 
usikkerheten arbeidet vi gjør, det betyr også at det totale tilbudet svekkes. Det er i direkte 
motsetning til hensikten med verktøyet.    
 
Økt behov for fellesskap  

 
1 https://om.frivillig.no/kampanje-for-felleskap-og-sosial-sttte  
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Mer enn noen gang ser vi hvor mye frivillige organisasjoner og frivillig innsats betyr i hverdagen 
vår. Mange har opplevd å være ensomme og har mistet viktige møteplasser på grunn av 
pandemien. En tilgjengelig frivillighet er ekstra viktig på vei ut av krisen. I 2022 ferier vi 
Frivillighetens år hvor ett av målene er å øke deltakelsen i frivilligheten. Den brede 
folkehelsegevinsten får vi av økt deltakelse og flere fellesskap. Den kommer av en tilgjengelig 
og mangfoldig frivillighet. Vi må jobbe for at vi ikke mister de som før var aktive og for at enda 
flere blir med. Det er vanskelig å spå langtidseffekten av pandemien, men frivilligheten kan 
være med på å motvirke negative effekter som økt ensomhet og inaktivitet. Skal vi oppskalere 
tilbud av aktiviteter for barn og unge trenger vi flere frivillige som kan bidra. Frivillig.no gjør 
frivilligheten tilgjengelig for flere som ikke har vært med før.   
Vi ber om at Stortinget gjeninnfører midlene til Frivillig.no som en bevilgning over 
statsbudsjettet.     
   
Frivillighet Norge ber om at: 
Kap. 714, post 21 økes med 3 millioner kr til Frivillig.no.  

 


