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Mandat - Arbeidsgruppe for utvikling av Frivillighet 
Norges arbeid med lokaler og arenaer for frivillig arbeid  
Vedtatt av Frivillighet Norges styre 22.09.2022. 

 

Tilgang på egnede lokaler er avgjørende for utvikling av frivilligheten og ikke minst for en 

mangfoldig utvikling. Mange organisasjoner opplever at de ikke har god nok tilgang til lokaler 

som passer til deres aktivitet og det begrenser mulighetene. Tilgjengelighet handler ikke bare 

om tilgang på̊ lokaler, men tilgang på egnede lokaler som er med på å gjøre det mulig for flere å 

delta.  

Tema har fått økt oppmerksomhet i Frivillighet Norge, og har blitt styrket politisk gjennom 

resolusjonen vedtatt på årsmøtet 2022. Det er også gjort en ekstern kunnskapsinnhenting. 

Arbeidsgruppen skal komme med anbefalinger til Frivillighet Norges videre arbeid med saken. 

Arbeidsgruppens mandat og virkeperiode gjelder fra gruppen blir nedsatt og frem til årsmøtets 

behandling av gruppens anbefalinger våren 2023.  

Arbeidsgruppen skal vurdere om Frivillighet Norges eksisterende politiske standpunkt 

og krav svarer til de nasjonale utfordringene og behovene organisasjonene opplever og 

eventuelt foreslå ny politikk og politiske tiltak til behandling av Frivillighet Norges 

årsmøte 2023.  

Arbeidsgruppens anbefalinger skal være på bakgrunn av hele frivillig sektors erfaringer og 

utfordringer med tilgang til og bruk av lokaler, arenaer og anlegg for frivillig aktivitet. Dette skal i 

hovedsak basere seg på eksisterende rapporter og liknende samt samtale med sentrale aktører 

og organisasjoner. Gruppen må i sitt arbeide ta hensyn til Frivillighet Norges mangfoldige 

medlemsmasse. Dersom det er behov for ytterligere utredninger og liknende kan gruppen 

foreslå dette i sine anbefalinger til årsmøtet.   

Arbeidsgruppen skal komme med en anbefaling på hva som skal være Frivillighet Norges rolle i 

dette arbeidet fremover og hvordan krav og tiltak skal kommuniseres. Målet er at Frivillighet 

Norges stemme benyttes til å løfte behovet til hele mangfoldet av frivillig sektor og avgrenses 

opp mot interesser som bør fremmes av medlemmene selv.  

Arbeidsgruppen fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet. Det utarbeides 

referater fra møtene som sendes til arbeidsgruppens medlemmer og styret i Frivillighet Norge.  

Dersom arbeidet i gruppen medfører kostnader (utover rene møtekostnader), avtales budsjettet 

med generalsekretær på forhånd.  

Styret kan supplere arbeidsgruppen i løpet av mandatperioden, dersom det er nødvendig for å 

sikre bredde og representativitet.  

 

 


