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Innspill til strategi for sivilsamfunnets rolle på 
integreringsfeltet  

Vi viser til invitasjonen om å komme med innspill til regjeringens strategi for sivilsamfunnets rolle 
på integreringsfeltet. Frivillighet Norge sender med dette vårt innspill. 

Frivillighet Norge er samarbeidsforumet for bredden i frivillig sektor. Vi har over 330 frivillige 
organisasjoner som medlemmer, som til sammen representerer mer enn 50 000 lokale lag og 
foreninger i hele Norge. Vi jobber med rammevilkår og økt deltakelse i frivillige organisasjoner. 

Generelle kommentarer 
Frivillighet Norge er glad for at Kunnskapsdepartementet ber om innspill på hvordan frivillige 
organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og andre kan spille en større rolle og få økt 
oppmerksomhet i arbeidet for mer og bedre integrering, og at departementet legger vekt på å 
styrke arbeidet som gjøres i frivillig sektor. Et inkluderende samfunn trenger en inkluderende 
frivillig sektor.  

Strategien for sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet må bygge på en anerkjennelse av 
frivillig sektors egenart og egenverdi, og legge til rette for at frivillige organisasjoner kan utvikle 
seg og bidra med mer av det de er gode på. Strategien kommer til å skape forventninger både i 
og utenfor frivilligheten, om hvilken rolle frivillige organisasjoner skal spille på integreringsfeltet. 
Det er viktig at strategien inneholder konkrete tiltak som gjør det mulig for sektoren å bidra til å 
oppfylle målene i strategien. 

I 2018 kom regjeringen med en stortingsmelding (Meld. St. 10 (2018 – 2019)) om frivilligheten 
med mål om å legge til rette for bred og mangfoldig deltakelse, en sterk og uavhengig sektor, 
forenklingsreform og samordning av frivillighetspolitikken. Meldingen er en viktig del av 
myndighetenes dialog med frivillig sektor. Vi forventer at en egen strategi for sivilsamfunnet på 
integreringsfeltet også utformes i tråd med frivillighetsmeldingen. Regjeringen skriver på side 17 
i meldingen at: 

Kunnskapsdepartementet 
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«For regjeringa er det viktigaste at frivilligheita skaper engasjement, fellesskap, 
integrering og kulturell og demokratisk bevisstheit.» 

Dette beskriver hvordan den rollen frivillige organisasjoner kan spille og organisasjonenes 
egenverdi henger tett sammen. Frivillig sektor er viktig både som arena for deltakelse, 
opplevelser, læring, frivillig engasjement og arbeidsplasser.  

Integrering og inkludering 
I forarbeidene til integreringsloven står det at «Begrepet integrere er vidt og sikter til 
innvandreres deltakelse på ulike områder av samfunnet, deriblant arbeid, utdanning, frivillighet, 
barnehage, skole mv. Loven skal legge til rette for at innvandrere får delta i flere av disse 
områdene, og vil på den måten bidra til integrering. Slik deltakelse styrker tilhørigheten til det 
norske samfunnet og bidrar til en enklere overgang til et nytt land med ny kultur.»  

Frivillighet Norge foreslo at Integreringsloven skulle følge opp denne brede definisjonen ved å ta 
formuleringen gode forutsetninger for å delta inn i formålet for loven. Dette kom ikke med. 
Integreringsloven har et særlig fokus på integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. 
Frivillighet Norge er enig i at dette er viktige områder for samfunnet og den enkelte. Likevel kan 
ikke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet beskrives uten å anerkjenne verdien av frivillige 
organisasjoner som samfunnsbygger og arena for både integrering og inkludering. Frivillige 
organisasjoner er viktige for samfunnet også fordi de skapes av de som deltar. Når mangfoldet i 
befolkningen øker må frivillig sektor også romme og endres med mangfoldet. 

Betydningen av bred deltakelse kommer også sterkt til uttrykk i Frivillighetsmeldingen, der 
regjeringen skriver at den «anerkjenner den sentrale rolla til frivilligheita som ein arena for 
inkludering og integrering. Deltaking i frivilligheitsfellesskapen kan vere nøkkelen inn i 
lokalsamfunnet, utdanninga og arbeidslivet.» (side 31).  

Styrket integrering gjennom en robust frivillig sektor  
Frivillige organisasjoner sitter med erfaringer, kunnskap og aktiviteter som bidrar til at 
integreringsprosesser kan starte tidlig. Frivillige organisasjoner er en viktig del av strukturen og 
fellesskapene i samfunnet vårt. Gjennom sitt engasjement på alle nivå bidrar de i alt 
fra strategiske samarbeid med myndigheter og næringsliv til hverdagsintegrering i 
lokalsamfunnet. Følgene av større forskjeller, økt utenforskap og utfordringer som følger av 
internasjonal migrasjon og innvandring gjør seg også gjeldende for frivillige organisasjoner. 
En robust frivillig sektor har en avgjørende betydning for hvordan vi som samfunn lykkes med 
langsiktige prosesser som integreringsarbeid og utvikling av mangfoldige samfunn 
 
En robust frivillig sektor kan møte flere behov og forventninger om innsats på integreringsfeltet. 
Strategien må svare på hvordan økte utfordringer og forventninger til de frivillige 
organisasjonene følges opp med rammevilkår som kan utløse mer innsats. Som andre sektorer 
trenger også frivilligheten styrkede rammevilkår for å kunne vokse og utvikle seg i takt med 
samfunnets behov. Frivillighet Norge foreslår at regjeringen i forbindelse med arbeidet 
med strategien ser på hvordan frie og langsiktige midler til de frivillige organisasjonene 
kan styrkes for å heve kapasiteten i organisasjonene.  
 
En del organisasjoner har gjennom intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
hatt mulighet for å jobbe langsiktig med integrering og inkludering i sine 
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organisasjoner. Frivillighet Norge foreslår at flere frivillige organisasjoner kan få 
muligheten å inngå en slik intensjonsavtale med IMDi eller andre direktorat som er 
relevant for deres arbeid.  
 
En mangfoldig og robust frivillig sektor 
Det vi gjerne kaller innvandrer- eller minoritetsorganisasjoner er en viktig del av mangfoldet i 
frivillig sektor og i samfunnet vårt. Ikke minst under koronapandemien har vi sett hvor avhengige 
vi er av kompetansen og nettverkene i innvandrerorganisasjonene for å nå hele befolkningen 
med informasjon.  

Innvandrerorganisasjoner er viktige som samarbeidspartnere for myndigheter, arbeids- og 
næringsliv og andre organisasjoner. De er kanaler for tillit mellom innvandrerbefolkningen, 
lokalmiljø, storsamfunnet og myndighetene. De er sosiale og religiøse møteplasser, fellesskap 
for egne kulturuttrykk og morsmålsundervisning, arenaer for å dele informasjon om livet i Norge, 
og de er talerør for innvandrerbefolkningen. Mange er små og relativt nye organisasjoner. De 
trenger midler til drift, aktiviteter, kunnskap om organisasjonsdrift, myndighetskontakt og 
samarbeid med andre organisasjoner. Dette er bl.a. vist i Fafos rapport 2017:14 
Innvandrerorganisasjoners rolle i integrering.  

En kartlegging Frivillighet Norge har gjort viser at innvandrerorganisasjonene i større grad en 
andre organisasjoner opplever at myndighetene forsøker å styre hvilke aktiviteter de skal ha 
gjennom tilskuddsordningene. De kjenner ikke til like mange tilskuddsordninger og søker i langt 
mindre grad offentlig støtte enn kontrollgruppen i kartleggingen. Dette viser at 
rammebetingelsene for frivillig sektor ikke favner bredden av organisasjoner godt nok og 
innvandrerorganisasjoner går glipp av en rekke muligheter til å jobbe for sine mål og å utvikle 
organisasjonen. Frivillighet Norge mener at den nye strategien må bidrar til å styrke 
innvandrerorganisasjoners rammevilkår og at det å favne alle organisasjoner vies 
oppmerksomhet i arbeidet med forenklingsreformen som er lovet av regjeringen i 
Frivillighetsmeldingen. 

Myndighetene bør se på om det er mulig å forbedre eller etablere flere ordninger som gir 
driftsmidler til innvandrerorganisasjoner. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige 
organisasjoner, som blant annet gir driftsmidler til innvandrerorganisasjoner er begrenses til 20 
utvalgte kommuner, mens IMDi kun behandler søknader til nasjonale prosjekt. Frivillighet 
Norge foreslår at tilskuddsordningen utvides og tilføres midler slik at frivillige 
organisasjoner i alle kommuner kan benytte seg av ordningen.  

I rapporten vår peker vi på at det bør vurderes å etablere en felles aktør som 
innvandrerorganisasjoner, som ikke er i posisjon til å benytte seg av for eksempel 
momskompensasjon, kunne søke gjennom. En slik felles aktør kunne også bistå 
organisasjonene med informasjon om tilskuddsordninger, hjelp med søknader og 
organisasjonsutvikling, samle erfaringer og foreslå eventuelle endringer i tilskuddsordninger 
som vil gjøre ordningene tilgjengelige for en større bredde av organisasjonene i frivillig sektor. 
Frivillighet Norge er åpen for dialog med departementet om hvordan en slik felles aktør 
for innvandrerorganisasjoner kunne fungert og hvilke muligheter vi har for å ta på oss 
deler av denne rollen.   
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Rapporten vår Frivillige innvandrerorganisasjoners rammevilkår og erfaringer med 
tilskuddsordninger (2020) kan leses her: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-
norge/Rammevilkår-innvandrerorganisasjoner-Rapport-
2020.pdf?mtime=20200626112411&focal=none 

Frivillighet på introduksjonsprogrammet 
Frivillige organisasjoner forvalter stor kunnskap, har mye informasjon og mange aktiviteter som 
det er viktig at deltakere i introduksjonsprogrammet får kunnskap om og tilgang til. 

Frivillighet Norge forventer at kunnskap om frivillige organisasjoner får god plass i det 
nye obligatoriske elementet på introduksjonsprogrammet, Livsmestring i et nytt land. 
Alternativt at deltakelse i frivillig arbeid og organiserte aktiviteter blir et eget 
standardisert element. Dette må utvikles i samarbeid med Frivillighet Norge. Frivillighet 
Norge støtter også støtter måten Norsk Friluftsliv har foreslått å løfte friluftsliv som en del av 
elementet eller som et eget element i sitt innspill til strategien.  

Rekruttering tar mye tid i frivillige organisasjoner, og kan være ekstra utfordrende når 
organisasjoner skal rekruttere innvandrere som ennå ikke kjenner frivillighetstradisjonen i 
Norge. Mange organisasjoner mangler nettverk og relevante arenaer for å rekruttere nye 
grupper. Her er initiativ fra kommunen og andre som driver introduksjonsprogrammet en nøkkel 
til å få til møter mellom frivillige organisasjoner og nyankomne innvandrere. 

Frivillighet Norge foreslår at økt samarbeid mellom voksenopplæringssentre og frivillige 
lag og foreninger blir et av målene i strategien for å bidra til at nyankomne flyktninger 
raskere kan bli introdusert for, og delta i frivilligheten lokalt. Voksenopplæringssentre 
bør bidrar til å skape møteplasser og invitere frivilligheten i sitt nærområde til samarbeid. 
Det bør følges opp med støtteordninger som gjør det mulig for frivillige organisasjoner å 
bygge kompetanse og inngå langsiktige samarbeid med voksenopplæringssentre. 

Her kan dere lese et eksempel fra Frivilligdager på Helsfyr voksenopplæring om et slikt 
samarbeid: https://inkluderingskoden.no/historier/2018/11/13/frivilligheten-p-besk  

Frivillighetspolitikk styrker samarbeidet og frivillige organisasjoners arbeid 
Frivillighet Norge er glad for at det i § 65. Fylkeskommunens ansvar for regionale 
integreringsoppgaver i forskrift til integreringsloven er presisert at fylkeskommunen også skal 
legge til rette for samarbeid med sivilsamfunnet, herunder frivillig sektor. Dette er i tråd med et 
av forslagene i vårt høringssvar til forskriften. 
 
Frivillighet Norge har opparbeidet seg lang erfaring og kompetanse om samarbeid mellom 
kommuner og fylkeskommuner og frivillige organisasjoner. Som en oppfølging av at 
fylkeskommunen har fått nye oppgaver etter regionreformen har vi etablert samarbeidsavtaler 
med mange av fylkene. Vi har også etablert et fagnettverk for ansatte i fylkeskommunene, der 
blant annet integrering og frivillighet er et av temaene. Ressurser og eksempel fra arbeidet med 
frivillighetspolitikk finnes på Samhandlingskoden.no. 
 
Når fylkeskommunen har tatt over IMDi sine oppgaver med oppfølging av frivillighet og 
samfunnsdeltakelse er det viktig at fylkene legger til rette for dialog med frivilligheten og jobber 
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for at frivilligheten kan spille den rollen den er tiltenkt. Nøkkelen til et godt samspill og 
samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er at det i dialog med frivillige organisasjoner 
utvikles en helhetlig frivillighetspolitikk. Vi bistår også kommuner med å utvikle en helhetlig 
frivillighetspolitikk i dialog med lag og foreninger i sin kommune. 

En helhetlig frivillighetspolitikk bidrar til vekst og utvikling for frivillig sektor og legger grunnlaget 
for samarbeid mellom frivilligheten og myndighetene om viktige samfunnsutfordringer. 
Kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for og har en god relasjon til bredden av 
frivillige organisasjoner i sin kommune har flere å spille på lag med i sitt integreringsarbeid. 
Dette er også et godt grunnlag for samarbeid med viktige organisasjoner som ikke alltid er så 
synlige, som innvandrerorganisasjoner. 
 
Frivillighet Norge foreslår at det blir et mål i strategien å styrke samarbeidet mellom 
kommunen, fylkeskommunen og frivillige lag og foreninger gjennom å utvikle en 
helhetlig frivillighetspolitikk i flere kommuner og fylker. 
 
Frivillighet Norges arbeid for økt deltakelse, inkludering og integrering 
Frivillighet Norge har flere tiltak med økt deltakelse, inkludering og integrering som mål. Her 
presentere vi kort noen av disse. Vi bidrar med mer utfyllende beskrivelser og eksempler fra 
tiltakene. 

Infomøter om frivillighet 
Vi holder informasjonsmøte på voksenopplæringssenter og andre arenaer der vi treffer 
minoritetsbefolkningen. Målet er å presentere hva frivillige organisasjoner driver med, verdien 
for samfunnet og tips om hvordan man kan engasjere seg. Vi har også et digitalt lynkurs i 
frivillighet på 11 språk. Ta Lynkurset her: https://www.frivillighetnorge.no/lynkurs/hindi/  
 
Inkludering på topp 
Gjennom Inkludering på topp jobber vi med å øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og 
tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. Vi har årlige samlinger og har utviklet arbeidsverktøy om 
mangfoldsledelse, mangfoldig rekruttering av ansatte og styrer og mangfoldig kommunikasjon. 
Se arbeidsverktøyene her: https://inkluderingskoden.no/inkludering-p-topp-arbeidsverkty  

Frivillig.no 
Frivillig.no er et inkluderings- og rekrutteringsverktøy for frivillig sektor. Den har en 
oppslagstavle for frivillige oppdrag. Nettstedet kobler organisasjoner og lag med nye frivillige. Vi 
ser at organisasjoner som bruker Frivillig.no opplever at de rekrutterer bredere og når et større 
mangfold enn før. 29 % av de som melder interesse for oppdrag på Frivillig.no har foreldre som 
er født utenfor de nordiske landene. 

Ungfritid - Dugnad for deltakelse 
Dette er et landsdekkende prosjekt om å fjerne barrierer for deltakelse, øke kjennskap til 
muligheter samt støtteordninger, og gjøre det enkelt for alle, uavhengig av bakgrunn, å finne 
informasjon om varige fritidsaktiviteter for alle barn og unge i organiserte fellesskap. Barn og 
unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelser er 
underrepresentert i frivilligheten. Ungfritid - Dugnad for deltakelse har særskilt fokus på å sikre 
at barn og unge fra disse gruppene kan delta i organiserte aktiviteter. Som en del av dugnaden 
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har vi utviklet Ungfritid.no; en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner legger ut varige 
fritidsaktiviteter for barn og unge og der barn, ungdom, foresatte og andre lett kan finne 
fritidsaktiviteter. Dette er en del av vårt arbeid med å følge opp Fritidserklæringen. 

Kapasitetsbygging av minoritetsorganisasjoner 
Vi holder grunnkurs i organisasjonsdrift der minoritetsorganisasjoner er en prioritert målgruppe, 
og følger opp innvandrerorganisasjoner og innvandrerråd med råd og informasjon for eksempel 
om tilskuddsordninger, viktige saker om frivillighet, møteplasser og prosjekter. 

Inkluderingskoden.no og Mangfoldsplakaten 
Vi deler verktøy og eksempler fra frivillige organisasjoners integrerings- og inkluderingsarbeid 
på inspirasjonsbanken vår www.inkluderingskoden.no. Her finner man også Mangfoldsplakaten 
som årsmøtet i Frivillighet Norge har vedtatt. Gjennom plakaten jobber vi holdningsskapende for 
å styrke frivillige organisasjoners positive holdninger til mangfold og inkludering og øke det 
etniske og kulturelle mangfoldet i frivillige organisasjoner. 

Lærdom og utfordringer knyttet til krisen som følge av koronapandemien 
Som alle deler av samfunnet har koronapandemien rammet frivillige organisasjoner hardt. Dette 
har blant annet gitt økonomiske utfordringer, bortfall av medlemmer, deltakere og frivillige som 
følge av sosial nedstenging av samfunnet og forbud mot å drive aktiviteter. Særlig 
innvandrerorganisasjoner har fortalt oss at det har blitt vanskeligere å få tilgang på egnede 
lokaler. Mange organisasjoner er bekymret fordi det har blitt vanskeligere å nå og følge opp 
sårbare målgrupper, og de ser at behovet for hjelp øker.  

Samtidig ser vi en sektor som har stilt opp i dugnaden mot pandemien. Organisasjoner har 
investert i utstyr og ny kunnskap for å holde hjulene i gang gjennom digitale løsninger. De har 
tatt i bruk sine nettverk, arenaer og tilliten de har i sine miljøer for å bidra i kampen mot 
spredning av viruset og tap av liv. Mange frivillige organisasjoner har samarbeidet tett med 
myndighetene. 

Pandemien har også rammet noen av oss hardere enn andre og det er stor fare for økt 
utenforskap i deler befolkningen. Den nye strategien kommer i en tid da det fremdeles ligger et 
stort arbeid foran oss i å tilpasse og starte opp igjen aktiviteter, nå målgruppene våre og nye 
målgrupper, rekruttere og inkludere nye medlemmer, tillitsvalgte og frivillige på nytt. Mange av 
konsekvensene av pandemien vil øke frivillige organisasjoners arbeid med inkludering og 
integrering, og øke samfunnets behov for at frivillige organisasjoner kan ta en større rolle på 
integreringsfeltet. 

Koronapandemien har vist oss potensialet og kapasiteten i sivilsamfunnet, men også at 
det er behov for langsiktige og sterkere rammevilkår for å møte utfordringene vi nå står 
ovenfor. Vi forventer at strategien bidrar med svar på dette. 

Oppsummering våre innspill: 
• Frivillighet Norge foreslår at regjeringen i forbindelse med arbeidet med strategien ser på 

hvordan frie og langsiktige midler til de frivillige organisasjonene kan styrkes for å heve 
kapasiteten i organisasjonene til å styrke sin rolle på integreringsfeltet. 
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• Frivillighet Norge foreslår at flere frivillige organisasjoner kan få muligheten å inngå 
intensjonsavtale med IMDi eller andre direktorat som er relevant for deres arbeid på 
integreringsfeltet. 
 

• Frivillighet Norge mener at den nye strategien må bidrar til å styrke 
innvandrerorganisasjoners rammevilkår og at det å favne alle organisasjoner vies 
oppmerksomhet i arbeidet med forenklingsreformen som er lovet av regjeringen i 
Frivillighetsmeldingen. 
 

• Frivillighet Norge foreslår at ordningen Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige 
organisasjoner utvides og tilføres midler slik at frivillige organisasjoner i alle kommuner 
kan benytte seg av ordningen. 
 

• Frivillighet Norge foreslår at regjeringen ser på behovet for en felles aktør som kan bistå 
innvandrerorganisasjoner. Vi er åpne for dialog med departementet om hvordan en slik 
felles aktør for innvandrerorganisasjoner kunne fungert og hvilke muligheter Frivillighet 
Norge har for å ta på seg deler av denne rollen.   
 

• Frivillighet Norge forventer at kunnskap om frivillige organisasjoner får god plass i det 
nye obligatoriske elementet på introduksjonsprogrammet, Livsmestring i et nytt land. 
Alternativt at deltakelse i frivillig arbeid og organiserte aktiviteter blir et eget standardisert 
element. Dette må utvikles i samarbeid med Frivillighet Norge.  
 

• Frivillighet Norge foreslår at økt samarbeid mellom voksenopplæringssentre og frivillige 
lag og foreninger blir et av målene i strategien for å bidra til at nyankomne flyktninger 
raskere kan bli introdusert for, og delta i frivilligheten lokalt. Voksenopplæringssentre bør 
bidrar til å skape møteplasser og inviterer frivilligheten i sitt nærområde til samarbeid. 
Det bør legges til rette med støtteordninger for å stimulere til at det etableres langsiktige 
samarbeid.  

• Frivillighet Norge foreslår at det blir et mål i strategien å styrke samarbeidet mellom 
kommunen, fylkeskommunen og frivillige lag og foreninger gjennom å utvikle en helhetlig 
frivillighetspolitikk i flere kommuner og fylker. 
 

• Koronapandemien har vist oss potensialet og kapasiteten i sivilsamfunnet, men også at 
det er behov for langsiktige og sterkere rammevilkår for å møte utfordringene vi nå står 
ovenfor. Vi forventer at strategien bidrar med svar på dette. 

Vi stiller gjerne på møte med Kunnskapsdepartementet for å utdype våre innspill.  

 
Med vennlig hilsen 

Stian Slotterøy Johnsen   Ida Marie Holmin 
Generalsekretær    Assisterende generalsekretær 


