
 
 
Til Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner 
 
 
 
INTERN HØRING: 
VARSLING OG FOREBYGGING AV DISKRIMINERING OG TRAKASSERING I 
FRIVILLIGHET NORGE – ENDRING I VEDTEKTENE. 
Styret i Frivillighet Norge vurderer å fremme forslag om endringer i vedtektene for å 
sikre at organisasjonen har rutiner og systemer for å forebygge diskriminering og 
trakassering samt håndtering dersom det allikevel skulle oppstå. Endringene vil da 
behandles på årsmøtet 28.05.2020.  
 
Forslagene sendes med dette på intern høring til medlemsorganisasjonene. På 
bakgrunn av høringssvarene vil styret sende ut et endelig forslag sammen med 
sakspapirene til årsmøtet.  
 
For ordens skyld opplyses det om at vedtektsendringer krever tilslutning fra 2/3 av de 
fremmøtte organisasjonene med stemmerett på årsmøtet.	
 
Vi ber om så kortfattede kommentarer som mulig. Kom gjerne med konkret forslag til 
ny ordlyd dersom det ønskes endringer.	
 
Høringssvar sendes på e-post til janne@frivillighetnorge.no innen 29. mars 
2020. E-posten merkes «Intern høring vedtekter» i emnefeltet.  
 
Bakgrunn for forslagene: 
I 2018 ble det opprettet en arbeidsgruppe for frivillig sektors arbeid med 
varslingsrutiner og forebygging av seksuelle overgrep og trakassering. 
Arbeidsgruppen leverte sin endelige rapport til styret i april 2019. En del av arbeidet 
med oppfølgingen av saken er etablering av rutiner og retningslinjer for Frivillighet 
Norge. I all hovedsak vil slike rutiner utarbeides administrativt og i samarbeid med 
styret, men styret ønsker å løfte temaet til årsmøtet og forankre dette i vedtektene.   
 
FORSLAG A: 
Type forslag: Tilleggsforslag 
Sted. Ny første setning. 
Innhold: «Frivillighet Norge skal være en inkluderende organisasjon hvor alle 
opplever det trygt å delta og hvor ingen blir utsatt for diskriminering eller 
trakassering.»  
 
Gjeldende tekst: 
§4 Organisasjon 
Frivillighet Norge har tre beslutningsorganer: 

1. Årsmøtet 
2. Medlemsmøtet 
3. Styret 

Og to rådgivende organer 
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1. Faste nettverksgrupper 
2. Midlertidige arbeidsgrupper 

Alle beslutningsorganer fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet. 
I tillegg har Frivillighet Norge et sekretariat. 
 
Med forslag til endring: 
§4 Organisasjon 
Frivillighet Norge skal være en inkluderende organisasjon hvor alle opplever 
det trygt å delta og hvor ingen blir utsatt for diskriminering eller trakassering 
 
Frivillighet Norge har tre beslutningsorganer: 

1. Årsmøtet 
2. Medlemsmøtet 
3. Styret 

Og to rådgivende organer 
1. Faste nettverksgrupper 
2. Midlertidige arbeidsgrupper 

Alle beslutningsorganer fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet. 
I tillegg har Frivillighet Norge et sekretariat. 
  
Begrunnelse: Med dette forslaget ønsker styret å skape en felles plattform for en 
organisasjonskultur hvor trakassering og diskriminering ikke aksepteres og som 
grunnlag for rutiner for forebygging og håndtering av eventuell uønsket oppførsel. 
Dette tillegget vil være årsmøtets måte å slå fast grunnlaget for Frivillighet Norges 
organisasjonskultur og være utgangspunktet rutiner og retningslinjer på våre 
arrangementer. 
 
Forslag B 
Type forslag: Tilleggsforslag 
Sted: Ny paragraf § 4.7 
Innhold: § 4.7 Suspendering av tillitsvalgte 
«En tillitsvalgt som er anklaget for brudd på Frivillighet Norges retningslinjer for 
trygge møteplasser eller andre forhold som påvirker hvorvidt personen kan skjøtte 
sitt tillitsverv i organisasjonen, kan bli suspendert fra sitt verv inntil saken er avklart. 
Styret gjør vedtak om suspensjon og dette blir stående frem til nytt vedtak er fattet, 
enten av styret eller av årsmøtet.» 
 
Begrunnelse: Frivillighet Norges årsmøte velger styret og valgkomiteen som da med 
få unntak utgjør de tillitsvalgte i organisasjoner. Det er ingen andre faste tillitsverv. 
Gode rutiner må også ta høyde for at de som innehar de fremste tillitsvervene ikke 
viser seg tilliten verdig og hva som skjer i slike tilfeller. Siden det er årsmøtet som 
velger styret og valgkomiteen, må også årsmøtet, gjennom vedtektene, gi adgang til 
suspendering av disse i perioden mellom årsmøtene. Eventuell suspendering av 
tillitsvalgte oppnevnt av styret (for eksempel medlemmer i arbeidsgrupper) trenger 
ikke hjemles i vedtektene da det ikke innebærer å delegere myndighet til et lavere 
organ.  
 
Vi ser det ikke som hensiktsmessig at det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å 
behandle suspendering av tillitsvalgte. Ved behov er det mulig å løfte saker til 
årsmøtet som beskrevet i § 4.1 eller § 4.1.4. 


