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Frivillighetens behov for egnede lokaler 
Lokaler og fysiske møteplasser skaper rammen rundt den frivillige 
aktiviteten, og har stor betydning for at organisasjonene skal nå sine 
mål. Mangel på egnede lokaler trekkes frem som en av de store 
utfordringene organisasjonene møter. 

 

«Politikernes oppgave er å bygge dansegulv, slik at enkeltmenneskene 
kan danse sine egne liv» 

Tage Erlander, Sveriges statsminister 1946-1969 
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1. Innledning 
 

Frivilligheita skal ha god tilgang på lokale, anlegg og utstyr 

Hurdalsplattformen, 2021 

 

Arbeidet med denne rapporten er gjennomført på oppdrag for Frivillighet Norge. Meningen med 

arbeidet har vært å gi en grov oversikt over betydningen av egnede lokaler, hvilke ordninger som 

finnes i dag, hvilke utfordringer frivilligheten opplever, og hvilke verdier samfunnet går glipp av 

dersom det ikke legges til rette for frivillig aktivitet.  

Vi har også sett på hvor det eventuelt er behov for mer kunnskap på dette feltet. 

Vi har basert oss på et stort spekter av skriftlige kilder, og har i tillegg hatt samtaler med følgende 

organisasjoner: 

LNU, Norsk Musikkråd, FFO, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Idrettsforbund, 

Kulturalliansen, Noregs Ungdomslag, Human-Etisk Forbund, Sparebankstiftelsen og KS. 

Innspillene vi fikk fra disse organisasjonene var svært nyttige, og vi håper vi har klart å 

strukturere dem på en fornuftig måte.  

Vi håper rapporten kan fungere som et problemnotat for frivillighetens videre arbeid med å 

skaffe egnede lokaler til sine mangfoldige aktiviteter. 

 

Oslo 30. mai 2022 

 

Roger Solheim 

Daglig leder 

SOLKOM 
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2. Sammendrag 

Betydningen av egnede lokaler og arenaer 
Lokaler og fysiske møteplasser skaper rammen rundt den frivillige aktiviteten, og har stor 
betydning for at organisasjonene skal nå sine mål. I kartlegginger av frivilligheten i kommuner 
rundt om i landet som Frivillighet Norge har gjennomført, trekkes lokaler, og egnede lokaler, ofte 
frem som en av de store utfordringene organisasjonene møter. Fra myndighetenes side er 
verdien av frivilligheten anerkjent som en betydelig ressurs for samfunnet. 

Dagens ordninger 
Det er i dag kun én lovhjemmel som sikrer gratis bruk av lokaler for frivilligheten, og det er Lov 
om voksenopplæring. Ut over det er det opp til kommunene å legge til rette for frivilligheten slik 
de mener det er best egnet i sitt lokalsamfunn. I plan- og bygningsloven heter det at «kommunen 
har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging».  

Det finnes ulike finansieringsordninger for ulike typer lokaler og arenaer for frivilligheten. De 
offentlige ordningene er basert på spillemidler. I tillegg er det mulig å søke om støtte fra 
stiftelser og lignende private ordninger. 

Det er også utarbeidet retningslinjer og standarder for hvordan frivilligheten skal sikres egnede 
lokaler. 

Utfordringer 
Hvordan utfordringen med lokaler oppfattes, varierer fra organisasjon til organisasjon og knyttes 
tydelig til de spesifikke behovene som organisasjonens medlemmer har. Noen opplever ikke 
dette med lokaler som et problem i det hele tatt, mens for andre utfordrer det selve fundamentet 
for aktiviteten.  

Utfordringene kan grovt sett deles i tre: Den reelle mangelen på egnede lokaler, bedre utnyttelse 
og universell utforming av allerede eksisterende lokaler, samt en samlet og enhetlig oversikt over 
lokaler, og kunnskap om rettigheter, tilbud og ordninger.  

Mange trekker blant annet frem at dagens finansieringsordninger bidrar til at det bygges 
kulturhus som få har råd til å bruke, samtidig som hverdagsfrivilligheten sliter med å finne lokaler 
som passer for deres bruk.  

Det trekkes også frem at det ikke er krav om å ta med frivilligheten for å avdekke deres behov for 
arealer og lokaler, når kommuneplaner utarbeides. 

Konklusjon 
Dersom det ikke legges til rette for nok egnede lokaler for frivilligheten, vil terskelen for 
deltakelse heves. Dette vil bidra til redusert engasjement og frivillig arbeid, noe som vil innebære 
økte kostnader og tap av verdier for samfunnet. Tilbakemeldingen fra frivilligheten er entydig på 
at de som trenger fellesskapet frivilligheten tilbyr mest, er de første som faller fra når tilbudet 
reduseres. Denne rapporten har også avdekket at det er behov for mer kartlegging og kunnskap. 
Blant annet er det behov for en helhetlig kartlegging av tilgjengelige lokaler, og ulike utredninger 
knyttet til tilskuddsordninger og mulige lovendringer. 
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3. Betydningen av lokaler for frivil lig aktivitet  
 

Ved å gi frivillig sektor tilgang til lokaler er kommunar og fylkeskommunar med på å gi 

frivilligheita gode arbeidsvilkår. I mange tilfelle er dette også ei investering som lønner seg for 

kommunen og fylkeskommunen. 

(Meld. St. 10 61 Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig)  

 

Generelt 
Frivillig aktivitet skjer primært i bygg og arenaer som er eid av frivilligheten selv, eller i lokaler 
som er eid, leid eller driftet av kommune og fylkeskommune.  

Typiske eksempler på kommunalt eller fylkeskommunalt eide lokaler som kan benyttes av 
frivilligheten, er skoler, bibliotek og rådhus. 

Lokaler og fysiske møteplasser skaper rammen rundt aktiviteten, og har stor betydning for at 
organisasjonene skal nå sine mål. For noen aktiviteter er lokalene den aller viktigste 
rammebetingelsen. Gode arenaer har stor betydning for muligheten man har for å utfolde seg 
innenfor sin aktivitet. I tillegg bidrar gode lokaler til å skape trygge oppvekstmiljøer, tilhørighet, 
integrering, inkludering, samarbeid og tillit.  

Mange frivillige organisasjoner eier sine egne bygg. Det finnes imidlertid ingen helhetlig oversikt. 
Noregs Ungdomslags forsamlingshus, KFUK-KFUMs leirsteder, Den Norske Turistforenings hytter, 
og ikke minst idrettsanlegg eid av idrettsklubbene, er eksempel på hvordan frivilligheten selv har 
mye eiendom.  

I kartlegginger av frivilligheten i kommuner rundt om i landet som Frivillighet Norge har 
gjennomført, trekkes tilgang på lokaler, og egnede lokaler, ofte frem som en av de store 
utfordringene organisasjonene møter. I en sammenstilling av de kvalitative spørsmålene i 
kartleggingene frem til 2018, ble utfordringen knyttet til lokaler trukket frem som den nest mest 
vanlige hindringen for organisasjonene.  

Frivillighetens bidrag til samfunnet er anerkjent. Frivillig aktivitet er viktig for den som er frivillig, 
for de som har glede av frivillig innsats, og for samfunnet som helhet. Også frivillighetens 
selvstendige rolle er godt fundamentert.  

Frivilligheten er mangfoldig, og vår viktigste arena for kultur, idrett og fritidsaktiviteter for folk i 
alle aldre. Frivilligheten skaper møteplasser på tvers av sosioøkonomiskstatus, bakgrunn, og 
tilhørighet. Gjennom frivillig arbeid lærer man hverandre å kjenne, og man lærer å samarbeide 
med folk man ellers ikke omgås. 

Frivilligheten utgjør også en viktig arena for deltakelse, formell og uformell læring og 
demokratibygging.  

Frivillige organisasjoner er betydningsfulle talerør på vegne av sine medlemmer og deltakere og 
for samfunnet generelt.  

Frivilligheten er også viktig for å løse samfunnsoppgaver, blant annet som leverandør av helse- 
og sosialtjenester og i beredskapsarbeidet.  
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I tillegg er frivillighetens samfunnsbidrag bedre folkehelse, lavere sykefravær, flere leveår, 
mindre isolasjon, og økt læringsevne, for å nevne noe. 

Frivilligheten i Norge er i verdenstoppen når det gjelder deltakelse, men Frivillighetsbarometeret 
i 2021 viste at det var en betydelig nedgang i andelen som har gjort frivillig arbeid fra 2020 til 
2021. Dette skyldes trolig koronapandemien.  

En av grunnene til at Norge kom seg bedre gjennom pandemien enn mange andre land, er at vårt 
samfunn er preget av samarbeid og tillit. Internasjonale sammenlikninger har over lang tid vist at 
nordmenn, og innbyggerne ellers i Norden, stoler mer på hverandre og stoler mer på 
myndighetene enn folk i andre land. Den høye tilliten var en styrke i møtet med 
koronapandemien. OECD trekker fram høy grad av tillit som én forklaring på at smittenivået var 
lavt i Norge. Frivilligheten er i høy grad med på å styrke tillitsnivået i samfunnet. 

Samtidig har pandemien også tydelig vist frivillighetens sårbarhet. Organisasjoner over hele 
landet satte aktiviteter på vent og tapte inntekter fra loppemarkeder, arrangementer og utleie av 
lokaler. Kultur- og fritidsaktiviteter har blitt avlyst eller lagt om. Frivilligheten har ifølge en 
rapport fra Institutt for Samfunnsforsking tapt flere milliarder kroner i inntekter.  

Pandemien viste oss også hvor sårbare vi er når vi må isoleres fra samfunnet og fellesskapet, og 
hvilke konsekvenser ensomhet får. Ensomhet er uløselig knyttet til psykisk helse, og derav til 
folkehelsa. Frivillighet er et viktig virkemiddel for å inkludere flere, også på «lavterskeltilbud». 
Slik bidrar frivillige organisasjoner til å begrense ensomhet i befolkningen. Å møte andre i 
organisert aktivitet, er et tiltak som enkelt reduserer ensomhet og øker følelsen av tilhørighet. 
Selv om digitale løsninger har vist seg gode under en pandemi, kan de ikke erstatte de positive 
sidene ved fysiske møter. Lokalene knyttet til aktiviteten er vesentlige som knutepunkt og 
oppholdssted, og for gjennomføring av aktivitetene.  

Også Frivillighetsbarometeret viser at andelen som har gjort frivillig innsats sank under 
pandemien. Det er en fare for at nedgangen kan bli permanent dersom det ikke legges ekstra 
godt til rette for frivilligheten fremover.  

Det er god grunn til å tro at det er et potensial for vekst gjennom å redusere terskler for 
deltakelse, nå ut til nye grupper og skape mer aktivitet og engasjement.  

I dette perspektivet er det er flere grunner til at egnede lokaler er viktig. 

Forsamlingslokaler 
En stor del av det frivillige organisasjonslivet er avhengig av tilgang til å låne forsamlingslokaler 
for å kunne utøve sin virksomhet, enten det er til selve kjerneaktiviteten, til medlemsmøter, 
styremøter, årsmøter, landsmøter, arrangementer, eller annen aktivitet. For noen organisasjoner 
er aktiviteten bygget rundt lokalene, og da spiller lokalene en viktig rolle for følelsen av 
tilhørighet. 

Øvings- og fremføringslokaler 
For de som driver med musikk er egnede lokaler av stor betydning. Øving- og fremføringslokaler 
er den aller viktigste rammebetingelsen for utøvere på kulturområdet. Dette handler om 
spilleglede, mulighet for å gi et tilbud av ønsket kvalitet, og i noen tilfeller å forebygge utvikling 
av helseplager. Kravet til kvalitet og innhold blir større, men kvaliteten på øvingslokalene har i 
liten grad fulgt med på denne utviklingen av kravene. Bevisstheten rundt dette har økt, og det er 
etablert en internasjonal standard på området. 
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Arenaer for fysisk aktivitet 
Idrettsanlegg og andre arenaer for fysisk aktivitet er møteplasser på tvers av alder, kjønn og 
etnisitet. Det er ikke bare nødvendige lokaler for frivilligheten, men lokaler som kommer hele 
nærmiljøet til gode. Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg bidrar til en infrastruktur som gir 
befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige 
medlemsbaserte idretten. 

Anlegg i lokalmiljøet stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller 
egenorganiserte former. Gode anlegg tilfredsstiller også ungdommens behov for utfordringer og 
variasjon.  

Lagring av utstyr er også et behov mange opplever som utfordrende, spesielt i byer. 

4. Dagens ordninger 
 

Generelt 
Det er flere ulike ordninger som har som formål å bidra til at frivilligheten har tilgang på egnede 

lokaler. Ordningene kan deles inn i lover og forskrifter, statlige, kommunale og fylkeskommunale 

finansieringsordninger, samt private finansieringsordninger. I tillegg er det etablert ulike 

nettbaserte verktøy som skal gjøre det enklere for frivillighetene å finne frem til ledige lokaler.  

Lover og forskrifter  
Lov om voksenopplæring, § 7.  Gratis bruk av undervisningslokaler 
Formålet er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organisert kursaktivitet ved siden av 
det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon, tilgang til kunnskap og 
kompetanse for alle, og dermed fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- 
og arbeidslivet.  

Loven skal ivareta opplæring og deltakelse i frivillige organisasjoner, bidra til å bevare et 
mangfoldig kulturliv og ta vare på kulturarven gjennom læring. En tilsvarende lovhjemmel for 
aktiviteter for barn og unge, og aktiviteter for voksne som ikke er klassifisert som 
voksenopplæring, finnes ikke. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)   
Utgangspunkt for kommunale forskrifter for utlån av lokaler for frivillig arbeid. I §6. 
Kommunestyre og fylkesting, heter det at «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste 
kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller 
fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak». 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven) 
Regulerer kommunens prosess med utforming av kommuneplaner. I § 5-1 heter det at 
«kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte». Det er ikke spesifikt gitt 
føringer på at det skal tas hensyn til frivillige organisasjoners behov. 
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Lov om likestilling og forbud mot diskriminering  
Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering. Loven skal bidra til å bryte ned 
samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. Loven gjelder på alle 
samfunnsområder, også for frivillige organisasjoner. 

Kommunale forskrifter 
Flere kommuner og fylkeskommuner har fastsatt lokale forskrifter eller reglementer for utlån og 
utleie av lokaler. Disse forskriftene og reglementene sier blant annet noe om hvilke lokaler som 
er aktuelle for utlån eller utleie, og hvem som kan låne lokalene gratis. 

Finansieringsordninger 
Spillemidler til idrettsanlegg 
Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort 

brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på 

anleggsfeltet. Tildeling av spillemidler til denne typen anlegg er basert på retningslinjer fra 

staten. Her er det spesifisert hvor mye de ulike anleggstypene kan få av spillemidler. I de fleste 

kommuner er det et idrettsråd som uttaler seg om prioriteringen av søknadene. Basert på 

kommunenes prioriteringer tildeles spillemidler hvert år av fylkestingene. 

Ordningen er innrettet slik at prosjekter som tilfredsstiller kravene, er å betrakte som 

«godkjente». Den totale søknadssummen overskrider også på dette området tilgjengelige midler, 

noe som medfører det idretten definerer som «etterslep». Etterslepet defineres som summen av 

godkjente prosjekter som ikke har fått tildelt spillemidler.  

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent totalkostnad. For enkelte anleggstyper kan man få 

inntil 50 % tilskudd. Det er mulig å legge inn dugnadsinnsats som en del av totalkostnaden. 

Denne kostnadsvurderingen av dugnadsinnsatsen er gjort av fagpersonell. 

Spillemidler til idrettsanlegg utgjorde i 2021 i overkant av 1,75 milliarder kroner. Midlene tildeles 

i henhold til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Basert på 

kommunenes prioriteringer tildeles spillemidler hvert år av fylkestingene.  

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om 

tilskudd til alle anleggstyper: Kommuner og fylkeskommuner, Norges idrettsforbund, Samenes 

Idrettsforbund-Norge, Studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges 

Bilsportforbund, Det Frivillige Skyttervesen. 

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg: 

Den Norske Turistforening og sammenslutninger organisert under foreningen (57 

medlemsforeninger), Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd. 

Samisk Reinkappkjørerforbund / Sami Heargevuodjin-lihttu kan søke tilskudd til samiske anlegg: 

Norsk Kennel Klub kan søke tilskudd til hundesportanlegg. 

Borettslag og velforeninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg. 

Momskompensasjon for idrettsanlegg 
I 2010 ble det etablert en rammestyrt ordning for momskompensasjon som omfatter bygging 
eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Ordningen 
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omfatter ikke drifts- og vedlikeholdskostnader, som inngår i den generelle 
momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er å lette 
finansieringen av anleggsinvesteringer. Ordningen omfatter alle som søker og oppfyller vilkårene 
for å få spillemidler. Dersom bevilgningen til ordningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den 
prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader.  

Bevilgningen er i 2022 på 345,5 millioner kroner. Det innebærer full kompensasjon for alle 
godkjente søknader som ble levert innen søknadsfristen 1. desember 2021. 

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg  
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg hentes fra spillemidlene og forvaltes av 

fylkeskommunene på bakgrunn av kommunenes prioriterte søknader. Ordningen skal bidra til 

egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulike kulturaktiviteter. Tilskudd kan gis 

til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for 

museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsaler eller formidlingslokaler for 

bildekunst. 

Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper. Lokalene skal være åpne for 

alle lovlige kulturaktiviteter. Det medfølger en plikt om drift av byggene for formålet i minst 20 

år. 

Staten har fastsatt et overordnet regelverk for tildeling, men fylkeskommunene som behandler 

og fordeler pengene, kan fastsette egne detaljvilkår for tildelinger i sitt område. 

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent totalkostnad. Det er mulig å legge inn 

dugnadsinnsats som en del av totalkostnaden. Dette er en kostnadsvurdering av 

dugnadsinnsatsen gjort av en fagperson. 

For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut 

fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift. 

Tilbakemeldingen fra det frivillige kulturlivet indikerer at fylkeskommunene har veldig lite penger 

som skal fordeles på mange.  

Viken har besluttet å ikke lyse ut ordningen i 2021 og 2022, begrunnet av at det er et svært stort 

etterslep på tildeling av midler for ordningen. Etterslepet i Viken alene er på mer enn 50 

millioner kroner. 

Ordningen disponerer i overkant av 56 millioner kroner i 2022.  

Det er opp til fylkeskommunene å definere hvem som kan søke, men typiske søkere kan være 

kommuner og kommunale foretak, fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak, 

interkommunale selskaper, lag og foreninger, stiftelser, samvirkeforetak, aksjeselskap og andre 

selskap som garanterer driften av kulturarenaene i minst 20 år. 
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Kulturrom 
Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det 

finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele 

landet.  

Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, 

kor, korps, orkestre, teatergrupper, revygrupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre 

som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans. 

I 2021 disponerte ordningen 51 millioner kroner, og mottok søknader for til sammen 347 

millioner kroner. For 2022 disponerer Kulturrom i overkant av 46 millioner kroner. 

Støtte til andre kulturbygg 
Posten Nasjonale kulturbygg på statsbudsjettet gir mulighet for oppføring av bygg og 
institusjoner som har et nasjonalt ansvar eller en viktig landsdelsfunksjon. I tillegg har vi statlige 
kulturbygg som blir oppførte av Statsbygg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
budsjett. Slike bygg er i liten grad tilrettelagt for lavterskel frivillig aktivitet. 

Kommunale og fylkeskommunale midler  
Enkelte kommuner og fylkeskommuner har egne støtteordninger for drift og vedlikehold av bygg 
og lokaler som eies av frivillige organisasjoner. Det finnes også eksempler på at kommuner har 
støtteordninger for leie hos frivillige organisasjoner, som bidrar til at organisasjonene som eier 
lokalene sikres leieinntekter. På den måten unngår man også at gratis bruk av kommunale bygg 
undergraver frivillige organisasjoners behov for leieinntekter. 

Midler fra private 
Det finnes ulike stiftelser og andre private kilder til finansiering av lokaler. Private bidrag kan 
omfatte innsamlinger, gaver og arv, sponsing fra bedrifter og andre organisasjoner og tilskudd fra 
stiftelser. 

De siste 20 årene har vi fått flere større pengeutdelende stiftelser i Norge. En av grunnene til 
dette er at sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper har blitt konvertert til aksjeselskaper. 
Felles eierskap blir videreført som en stiftelse med ansvar for å dele ut penger på tilsvarende 
måte som sparebanken eller forsikringsselskapet gjorde. Selv om kun en liten andel av 
tildelingene går til frivillige organisasjoner, er stiftelsene i seg selv en viktig del av frivillig sektor i 
Norge. 

Gjennom Fundraising Norge (tidligere Norges Innsamlingsråd) kan man finne en oversikt over 
tilgjengelige støtteordninger. 

Kartlegging og søkeverktøy 
LNUs portal, «LNU Lokaler», gir en oversikt over lokaler som frivillige organisasjoner selv har lagt 
inn. Denne ble lansert i slutten av mars. Portalen har ikke booking-ordning, men dette er noe 
LNU ønsker å utvikle dersom de får finansiering. Portalen inneholder hovedsakelig offentlige 
bygg, men det er også noen private bygg med. Norsk Eiendom, en bransjeforening for mer enn 
270 eiendomsaktører over hele landet, ønsker å inkludere flere tomme private lokaler i portalen. 

Noen kommuner og fylkeskommuner har ulike bookingløsninger og portaler, med oversikt over 

lokaler som er tilgjengelig for frivillig aktivitet. Det finnes ingen helhetlig/felles løsning for dette. 

Statens portaler – Statenslokaler.no og Byggforalle.no, gir oversikt over bygg som forvaltes av 
staten. Portalene gir ikke oversikt over lokaler som er tilgjengelig for lån/leie, og er ikke 
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tilrettelagt for forespørsler om dette. Her ligger det et potensial for utvikling av en løsning som 
frivillige organisasjoner kan benytte seg av. 

Kulturalliansen jobber med et pilotprosjekt som omfatter åtte kommuner, hvor det kartlegges 
hva som finnes av mulige lokaler. Dette er et stort prosjekt hvor man jobber tett med 
medlemsorganisasjoner og lokallag. Lokaler som allerede er samlet i en database sjekkes, og man 
lager så en rapport for hver kommune. Prosjektet skal munne ut i en database for egnede rom 
for kulturaktiviteter. 

Noregs Ungdomslag har utviklet en database for organisasjonseide kulturbygg – ungdomshus, 
grendehus, samfunnshus og bygdehus, kalt «Huset i Bygda». 

Veiledere og rapporter 
I arbeidet med denne rapporten har vi fått innspill på rapporter, veiledere og andre dokumenter 
som kan være relevante for temaet. Noen av disse er nevnt nedenfor, men dette er ingen 
uttømmende liste. 

Standard for øvingslokaler. 
I 2014 utga Standard Norge standarden NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til 
musikkutøvelse, for å sikre bedre lokaler til bruk for sang og musikk. Den norske standarden er 
lagt til grunn for utvikling av en tilsvarende internasjonal standard (ISO).  

Frivillighetserklæringen 
Frivillighetserklæringen er de nasjonale myndigheters erklæring for samspillet med frivillig 
sektor. Den kan være en inspirasjon og ramme for det samarbeidet som skjer lokalt og være med 
på å støtte opp under samarbeidet mellom kommunene og frivilligheten.  

Plattform for samspill og samarbeid mellom frivill ig og kommunal  sektor  
KS og Frivillighet Norge har utarbeidet et sett med prinsipper som bør ligge til grunn for 
samspillet mellom kommunene og frivilligheten. Her slås det blant annet fast at kommunene må 
tilrettelegge for frivilligheten, og utvikle en egen frivillighetspolitikk.  

Brev fra KD, KUD, AID, BFD, KS og LNU  
Brevet om Barne- og ungdomsorganisasjonenes og andre frivillige organisasjoners tilgang til 
skolelokaler og andre offentlige bygg til landets kommuner og fylkeskommuner, er en oppfølging 
av at Stortinget har anmodet regjeringen om å gå i dialog med Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU) og KS om arbeid med å sikre tilgang til lokaler. I brevet, som er 
sendt ut i anledning Frivillighetens år 2022, slås det fast at frivillig engasjement er grunnleggende 
for et aktivt og inkluderende lokalmiljø og lokalsamfunn, og skaper store verdier.  

Kunnskapsrapport: Levende lokaler 
Norske byer og tettsteder er i endring. Detaljhandelen flytter over i kjøpesentre, offentlige 
virksomheter flytter ut av sentrum og kontorbygg settes opp i klynger. Mange opplever at 
biblioteker legges ned eller flyttes bort fra gateplan, og at grendehuset erstattes av kulturhus 
som koster for mye å leie til mindre tilstelninger eller foreningsliv. Resultatet er tomme lokaler 
og sentrumsdød.  

Kunnskapsrapporten Levende Lokaler som er laget på vegne av Norsk Design- og 
Arkitektursenter (DOGA), inneholder rundt 50 ulike initiativer, aktører og prosjekter som kan 
aktivere tomme lokaler. Rapporten har flere eksempler på hvordan tomme lokaler kan brukes til 
ulike aktiviteter for frivillige. 
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5. Utfordringer 

Generelt 
Hvordan utfordringen med lokaler oppfattes, varierer fra organisasjon til organisasjon og knyttes 
tydelig til de spesifikke behovene som organisasjonens medlemmer har. Noen opplever ikke 
tilgang til lokaler som et problem i det hele tatt, mens for andre utfordrer det selve fundamentet 
for aktiviteten. Dette handler både om hvilken type aktivitet man driver, og om man eier 
lokalene selv. For alle de organisasjonene som ikke eier sine egne lokaler, er det helt avgjørende 
at det offentlige legger til rette for at lokaler er tilgjengelig for lån eller rimelig leie. For 
organisasjoner som eier sine egne lokaler, er utfordringen først og fremst knyttet til kostnadene 
ved å drifte og vedlikeholde lokalene, samt spørsmål om ulike avgifter som eiendomsavgift og 
merverdiavgift.  

Mottakere av søknader til bygg og lokaler, erfarer at det er stor evne blant frivillige til å finne 
prosjekter å søke penger for, men for få helhetlige samarbeidskonsepter som kan føre til økt 
bruk. Det mangler villighet blant aktører til å samarbeide eller finne løsninger sammen med 
andre. Dette til tross for at det i realiteten i liten grad er grunnlag for veldig smale initiativ, og at 
man gjennom sambruk får større mulighet til å fylle lokalet alle dager i uken.  

Langsiktighet er også en generell utfordring, fordi de fleste som er aktive innen frivilligheten er 
det på vegne av sine barn for en kortere periode, eller de har på andre måter et kortsiktig 
perspektiv. Fordi det er tidkrevende arbeid både å finne nye egnede lokaler, og å drifte 
eksisterende lokaler, er man avhengig av et aktivt vertskap som drifter på en fornuftig og 
fremtidsrettet måte. En viktig faktor for å lykkes, er å ha en kjernevirksomhet som holder på 
engasjementet over tid, og får i havn prosjekter som skal igjennom flere tidkrevende instanser 
før eventuelle utfordringer med lokaler er løst. 

Tre typer utfordringer 
Utfordringene knyttet til lokaler kan grovt deles inn i tre: 

1. Konkret mangel på faktiske lokaler, spesielt til gratis utlån. 
2. Bedre utnyttelse og universell utforming av allerede eksisterende lokaler. 
3. En samlet og enhetlig oversikt over lokaler, samt kunnskap om rettigheter, tilbud og 
ordninger. 

 

Over heile Norge kjempar kommunale kultursjefar for å fylle kulturhusa med innhald dei har 

råd til, samtidig som grendehusa forfell. 

Siri Holmboe Høibo, leder for by- og stedsutvikling ved Design og arkitektur Norge (2018) 

 

 

Mangel på lokaler 
Generelt kan man konkludere med at behovet for lokaler og anlegg til ulike typer aktiviteter er 
stort, og utfordringene er større i store byer enn for små kommuner. I UngOrg sin 
medlemsundersøkelse fra 2021 svarer 80 % av organisasjonene at de har behov for lokaler med 
plass til 2–30 personer. Det kom også tydelig frem av undersøkelsen at behovet for lokaler med 
større kapasitet er stort. Nesten halvparten av organisasjonene svarer at de trenger lokaler med 
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plass til 50–120 deltagere. Dette er et behov som er særlig utfordrende å dekke i dag, i hvert fall 
når det er snakk om gratis utlån.  

Begrenset åpningstid og tilgjengelighet er i noen tilfeller et problem. Spesielt gjelder dette 
ettermiddag og kveld, når frivilligheten har sin aktivitet.  

Bedre utnyttelse av eksisterende lokaler 
En av hovedutfordringene er å få til en full utnyttelse av de lokalene som allerede eksisterer og 
kan benyttes. Flere kilder mener mange kommuner heller bygger nye flotte kulturhus som få har 
råd til å bruke, enn å gjøre tilgjengelig lavterskel hverdagslokaler for frivilligheten. Samtidig 
finnes mange egnede, men ubrukte lokaler, som på mange måter kan anses å være lavthengende 
frukt. Blant annet er det kartlagt rundt 3000 bygdeeide grendehus som brukes i mindre og 
mindre grad, og står tomme mye av tiden.  

Et annet poeng som påpekes, er at mange av de eldre lokalene som er kjente og kjære for 
lokalbefolkningen, ofte virker tryggere og som et naturligere samlingspunkt, enn store nye bygg 
med moderne utforming. Sistnevnte virker for mange fremmedgjørende og med en høyere 
terskel for å benytte. Hovedutfordringen er dog at de som regel også er dyrere å benytte. Det 
oppleves å være for få flerbrukslokaler til hverdagsbruk, og som kan være åpne og tilgjengelig for 
«alle».  

Det kan hevdes at fordelen med de nye byggene/kulturhusene er at de er universelt utformet 
etter samtidige gjeldende lover og forskrifter for nybygg. De eldre bygningene har ofte dårligere 
tilgjengelighet for dem med spesielle behov, som eldre, bevegelseshemmede og andre med 
nedsatt funksjonsevne. På den måten inkluderer nybygg i teorien flere brukere enn eldre 
bygninger og hus gjør.  

Kravet er likevel at et hvert lokale, nytt eller gammelt, som tilbys frivilligheten, skal være 
universelt utformet for å sikre inkludering av alle grupper. Det finnes mange eksempler på 
vellykket oppgradering og universell utforming av eldre bygningsmasse. 

Lite oversikt og kunnskap 
Gjennomgående er det også stor variasjon fra kommune til kommune hvordan midler til frivillige 
lokaler forvaltes og hvordan tilgjengeliggjøringen utformes. Et lappeteppe av individuelle 
kommunale løsninger, tilsynelatende også tilfeldige i noen tilfeller, skaper ulike muligheter for 
brukerne innen frivilligheten. En antagelse i lys av dette, er at nye initiativtakere og de mest 
ressurssvake gruppene som kunne hatt stor nytte av frivilligheten, oftere går glipp av offentlig 
økonomisk støtte fordi de ikke fra før er kjent med hvilke støtteordninger som finnes, da disse 
ikke lyses ut og gjøres lett synlig for alle. 

Det er fortsatt stor mangel på koordinering mellom frivilligheten og det offentlige. Dette fører til 
mange separate funksjoner og lite samdriftsfordeler. Det mangler også et lavterskeltilbud for de 
aller minste aktørene som ikke har kapasitet til egen administrasjon. 

Generelt er det mangel både på oversikt over lokaler og hvilke rettigheter og ordninger som 
finnes. Noen kommuner og paraplyorganisasjoner innen frivilligheten har laget portaler der man 
kan søke opp ulike type lokaler og ordninger, men en enhetlig base nasjonalt finnes ikke. En 
erfaring flere gjør seg er at det blir lettere å finne lokaler hvis man kjenner noen. Det oppleves 
for eksempel at hvis man ønsker å låne lokale utenfor egen kommune, møtes man med mindre 
velvillighet og hjelpsomhet der man tar kontakt. Her er det et potensial for bedre samarbeid og 
fleksibilitet på tvers av kommunegrenser. 
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Rapporten «Frivillighet i storbyen: Kommune og frivillig sektor i Oslo», som er skrevet av Institutt 
for Samfunnsforskning, på oppdrag for Oslo kommune, peker på at mange opplever det som 
vanskelig å få oversikt over lokaler til lån, utstyrslåneordninger og rekrutteringsressurser. I 
kontakt med skoler og andre kommunale lokaler, opplever de også at administrasjonen ved 
institusjonene ikke er kjent med lovverket/forskrifter, eller hvilke tilskudds- og 
kompensasjonsordninger de selv kan benytte når det kommer spørsmål fra eksterne om lån og 
leie av lokalene. Barne- og ungdomsfrivilligheten opplever også at kommunen i enkelte tilfeller 
ikke ønsker å leie ut eller låne ut lokalene de eier.  

Det etterlyses bedre informasjon og kjennskap til tilgjengelige ressurser, støtteordninger og 
regler, samt en mer samlet oversikt over eksisterende lokaler som i første omgang kan lånes, 
men også leies rimelig.  

Aktiviteter med særskilte behov 
Kor og korps 
Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. For 
musikkaktiviteter er dårlige lokaler den største barrieren for videre utvikling. Kunnskapen om hva 
som er egnede lokaler til slik aktivitet, oppleves av aktørene på området som liten.  

At lokalene ikke er optimale, og i noen tilfeller nesten uegnet til den aktiviteten som skal 
avholdes der, er et kjent problem for flere kilder. Dette gjelder for eksempel øvings- og 
konsertlokaler for korpsmusikk, kor og musikk, som mangler både steder for oppbevaring av 
instrumenter/utstyr, og har store utfordringer med akustikk og lydforhold. Målinger av støynivå 
og akustikk i flere lokaler der musikkgrupper, korps og kor øver, har bekreftet problemet. For 
noen gjør disse kravene at de tilgjengelige kommunale lokalene ikke er et godt nok alternativ. 
Det betyr at organisasjonene må leie andre typer lokaler, noe som medfører økte kostnader.  

Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges 
øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.  

Det oppleves å være stor variasjon fra kommune til kommune, både når det gjelder hvordan 
midler til lokaler forvaltes og hvordan tilgjengeliggjøringen utformes. Utfordringen oppleves som 
todelt. På den ene siden er det for lite penger til utvikling av gode øvings- og fremføringslokaler. 
På den andre siden opplever man at denne utfordringen i liten grad fanges opp i kommunenes 
planverk. 

I 2014 utga Standard Norge standarden NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til 
musikkutøvelse, for å sikre bedre lokaler til bruk for sang og musikk. Den norske standarden er 
lagt til grunn for utvikling av en tilsvarende internasjonal standard (ISO).  

De fleste lokaler som i dag brukes av kor, korps og annen scenekunst, er kommunale lokaler, og i 
stor grad skoler. Disse lokalene dekker sjelden disse aktivitetenes særegne behov, og kun 10 
prosent tilfredsstiller kravene i standarden for rom og lokaler for musikkutøvelse. Innen kunst, 
musikk og kultur kan behovene være ganske spesifikke og svært varierende fra gren til gren. Men 
fordi de kommunale lokalene ofte er gratis å bruke, stilles det i liten grad krav fra brukerne om at 
de skal være egnet til formålet.  

Det som er gjort av akustikkmålinger i lokaler som er stilt til disposisjon for kor og korps, viser at 
en forsvinnende liten andel av lokalene tilfredsstiller helt normale krav. Dette skyldes i stor grad 
mangel på kunnskap, da man i mange tilfeller med enkle grep kan gjøre store forbedringer. 
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I tillegg til de typiske begrensningene et uegnet lokale vil skape for aktiviteten som utføres der, 
ser man nå at det kan gi flere tilfeller av følgeskader for utøverne. I verste fall kan dette på sikt 
være helseskadelig. Størrelsen på et musikkrom hvor et stort korps skal øve, har mye å si for 
støynivået hvert enkelt medlem av korpset blir utsatt for. I enkelte tilfeller foregår også 
musikkøving i bomberom, eller korsang foregår i trange rom med elendig akustikk. 
Musikkrommene på skolene er små, men fordi de er gratis å bruke stilles det sjeldent høye krav 
fra brukerne om at lokalene er egnet til formålet. Retten til å bruke gratis svekker altså indirekte 
kvaliteten. Man tar det man kan få. Men når målinger gjøres av fysiske miljøforhold, viser det seg 
ofte at lokalet ikke er egnet. 

Tros- og livssynsorganisasjoner 
Antall tros- og livssynssamfunn i Norge er økende. En del av disse eier sine egne lokaler, men 
mange er uten et fast forsamlingslokale.  

For mange små religiøse forsamlinger er det behov for lokaler som er tilrettelagt for seremonier. 
Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser samler mennesker og er ofte det som knytter dem til 
det tros- eller livssynssamfunnet de hører til.  

Mange lokalsamfunn mangler lokaler til større seremonier. Humanistisk konfirmasjon og 
navnefest, store eid-feiringer og humanistisk gravferd med mange gjester, er eksempler på 
aktiviteter som har få eller ingen alternativer til sted å være.  

Organisasjoner som arrangerer møter over fler e dager 
Lokaler med overnattingsmuligheter oppleves å være en stor utfordring. Slike lokaler er ofte 
nødvendig for å gjennomføre årsmøter og andre helgearrangementer. Til slike arrangementer 
har man behov for kjøkken og dusj i tillegg til forsamlingslokaler. Fra utleiers side, som oftest 
kommuner, krever utleie/utlån av lokaler til helgearrangementer en annen form for oppfølging, 
blant annet en tilsynsvakt. Dermed blir terskelen for å låne/leie ut lokaler høyere.  

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon for barne- og 
ungdomsorganisasjoner i Oslo. De står bak Osloungdommens Frivillighetsmelding. I arbeidet med 
frivillighetsmeldingen for 2022 spurte de 143 grunnskoler om de kunne få låne et lokale for 
overnatting en hvilken som helst dag i løpet av våren. Etter flere runder med kontakt med alle 
skolene fikk de fem positive svar, mens 138 skoler svarte at de ikke lånte ut eller ikke kunne låne 
ut i løpet av våren.  

Undersøkelsen avdekket at de som skulle forvalte utlånsordningen i mange tilfeller ikke kjente til 
gjeldende regelverk for gratis utlån av lokaler.  

Idrett og fysisk aktivitet 
Idretten opplever at deltakere avvises grunnet mangel på plass og anlegg. Det planlegges flere 
idrettsanlegg enn det tippemidlene kan finansiere.  

Etterslepet er i dag på 3,9 milliarder kroner, og innebærer at godkjente prosjekter må vente i 
gjennomsnitt 2,5 år på tildeling av spillemidler.  

Det er i denne sammenheng verdt å ta med at det ikke er en automatisk kø-ordning for tildeling 
av spillemidler til godkjente prosjekter. Det er hvert år opp til fylkestinget å prioritere mellom 
prosjektene i sin respektive fylkeskommune. 

Organisasjoner som eier sine egne bygg 
Mange frivillige organisasjoner eier sine egne bygg. Byggene er i ulik tilstand og alder. Mange er 
gamle og trenger oppgraderinger, blant annet for å få universell utforming. Mange velhus og 
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grendehus som ikke brukes i dag, kunne vært brukt dersom de fikk midler til nødvendig 
oppgradering. 

Organisasjoner som eier sine egne bygg, opplever at det er for lite penger til å sette i stand 
eksisterende bygningsmasse. Utsagnet fra en av kildene til denne rapporten om at «det er lettere 
å få 500 millioner kroner til nybygg, enn 50 millioner til å sette i stand et eksisterende bygg», er 
beskrivende for hvordan mange opplever det. Dette har medført at mange lokale grendehus står 
tomme. 

Ordningen med spillemidler til finansiering av idrettsanlegg, og en høy bevissthet om å sette av 
arealer til idrettsanlegg i kommunale planer, bidrar til at kommunene prioriterer disse foran bygg 
som kan huse annen frivillig aktivitet.  

Det er ikke momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg og -anlegg som ikke kvalifiserer for 
momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Frivillighet Norge har tatt til orde for en 
tilsvarende ordning for bygg som er eid av alle slags frivillige organisasjoner. I dagens 
momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner blir det gitt kompensasjon for drifts- og 
vedlikeholdskostnader for bygg og annen fast eiendom knyttet til den frivillige og ikke-
kommersielle delen av aktiviteten.  

Det er ikke gjort noen utredning av hvilke konsekvenser en ordning med momskompensasjon for 
nybygg, rehabilitering og ombyggingskostnader til organisasjonseide bygg, vil ha. Det er heller 
ikke gjort noen vurdering av hvilke typer organisasjoner som vil ha nytte av en slik ordning, eller 
hvilke bygg som kan omfattes. I Frivillighet Norges erfaringsrapport om 
momskompensasjonsordningen fra 2020, melder 21 % av respondentene at de har hatt utgifter 
som kunne kvalifisert til en slik ordning, tilsvarende 95 millioner kroner i søknadssum. 

Organisasjoner som eier lokaler, er ofte avhengig av leieinntekter fra andre frivillige 
organisasjoner. Kommuner som låner ut lokaler gratis kan derfor i noen tilfeller undergrave 
leiemarkedet. Det finnes eksempler på kommuner som har etablert en støtteordning for 
aktivitetstilbud som ønsker å leie lokaler av andre organisasjoner. 

Innføring av eiendomsskatt har ført med seg nye utgifter og mer papirarbeid for frivillige 
organisasjoner som eier bygg. Det er opp til kommunene om de vil frita frivillige organisasjoner 
for eiendomsskatt. 

Universell utforming 
Manglende tilgang på universelt utformede lokaler er en stor utfordring for frivilligheten, og står 
i veien for at frivilligheten kan være en åpen og inkluderende arena. I regjeringens Handlingsplan 
for 2015-2019 ble det konstatert at kun 7 % av offentlige bygninger i norske kommuner har 
tilgjengelig inngangsparti for bevegelseshemmede. 

Grupper av mennesker blir dermed ekskludert fra deltakelse fordi lokaler ikke er fysisk 
tilrettelagt for dem. Det gir et smalere og mindre mangfoldig samfunn. I tillegg er det et 
demokratisk problem. Med en aldrende befolkning vil denne utfordringen øke. 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er underrepresentert i frivilligheten, som i samfunnslivet 
for øvrig. Det betyr at samfunnet går glipp av verdifull kunnskap. For mange er isolasjon en stor 
utfordring som fører med seg lavere livskvalitet og helseproblemer. 

Lovverket følges opp i for liten grad. Det kan handle om manglende ressurser, kunnskap og 
forståelse.  
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Også på dette området opplever organisasjonene at det er for lite brukermedvirkning. Små 
justeringer som ikke behøver å gi ekstra kostnader, fanges dermed ikke opp. Hvis man da må 
utbedre i etterkant blir det mye dyrere. 

Planprosesser 
Ifølge Institutt for samfunnsforskning spiller sivilsamfunnet en viktig rolle i alle områdesatsinger i 
Norge. Likevel er det ingen krav til at frivilligheten skal tas med i tidlig fase ved utforming av 
kommuneplaner. Mange opplever mangel på helhetlig tenkning i planprosessene som en 
utfordring.  I plan- og bygningsloven stilles det krav om lekeplasser, men ikke om arealer for 
frivillig aktivitet, når nye boligområder skal utvikles. De færreste frivillige organisasjoner lokalt, 
har oversikt eller kapasitet til å følge med på slike prosesser. For størstedelen av frivilligheten 
betyr dette at man ikke får anledning til å spille inn sine behov, eller i beste fall først kommer 
med innspill når planprosessen har kommet så langt at det blir vanskelig å justere planene for å 
møte frivillighetens behov. 

6. Verdier man går glipp av 

Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig 

rolle i den nordiske og norske demokratiske modellen. Frivillige organisasjoner er pådrivere og 

viktige kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere. 

(Helsedirektoratet, Lokale folkehelsetiltak, veiviser for kommunen, nasjonale faglige råd) 

 

Frivillighetens bidrag til samfunnet er anerkjent, men vanskelig å kvantifisere. Hvordan skal man 
måle verdien man har av å få bidra, være en del av et fellesskap, tilliten man skaper, og 
demokratiutvikling? Hvordan skal man måle verdiene av bidragene til helse- og omsorgssektoren, 
eller at noen frivillig deltar i beredskap og redning? 

Likevel er det en kjensgjerning at frivilligheten utgjør en svært viktig verdi for hver enkelt, for 
små lokale miljøer, og for samfunnet som helhet.  

Et viktig perspektiv i denne sammenhengen er at det tar generasjoner å bygge opp en kultur for 
frivillighet. Også mange av aktivitetene og organisasjonene bygger på lange historiske 
tradisjoner. Likevel er dette sårbare strukturer som både kan forvitre, og i verste fall bli lagt ned 
dersom de ikke får gode og forutsigbare rammebetingelser. 

En vurdering av hvilke verdier man går glipp av, dersom ikke frivilligheten får tilgang til egnede 
lokaler, er ikke matematikk. Og selv for de aktivitetene som lar seg kvantifisere, så er det stor 
underrapportering av aktivitet. Mange frivillige aktører har ikke administrativ kapasitet til å 
rapportere sin aktivitet, så det gjennomføres mye frivillig aktivitet ute i samfunnet som ikke blir 
systematisk dokumentert. I denne rapporten har vi lagt til grunn tre ulike perspektiver for 
frivillighetens verdi. Det er frivillighetens egenverdi, samfunnsbidrag, og bidrag til brutto 
nasjonalprodukt. 

Frivillighetens egenverdi 
Frivilligheten har en egenverdi og frivillig aktivitet er i seg selv et gode. Frivillighet er derfor et 
mål i seg selv, og ikke et virkemiddel for å oppnå noe større. Verdien hver enkelt har av å kunne 
bidra med sine evner og sitt engasjement, kan ikke måles i penger. Det kan heller ikke verdien av 
de fellesskapene og båndene mellom mennesker som skapes på alle nivå fra det lokale til det 
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internasjonale. Dette er verdier man ikke kan kvantifisere, men som heller ikke kan erstattes 
dersom de forvitrer eller forsvinner.  

Frivillighetens samfunnsbidrag 
Ved siden av å være en sosial arena som organisasjoner og aktiviteter skaper selv, bidrar 

frivilligheten også til å løse samfunnsoppgaver på en måte som utgjør et alternativ til offentlig og 

kommersiell tjenesteproduksjon. Frivillige organisasjoner har også historisk hatt en rolle i å 

avdekke behov og utvikle nye løsninger for velferdstjenester. 

 

Utvalget tror at levende og gode lokalsamfunn med mange møteplasser og arenaer for å delta 

og samhandle kan ha positive effekter for relasjonene på tvers av grupper, tillit mellom folk 

lokalt og den opplevde tilhørigheten til stedet folk bor. 

NOU 2020: 16 - Levekår i byer — Gode lokalsamfunn for alle 

 

Frivillige organisasjoner har også en viktig samfunnsrolle som kanaler for deltakelse i 
politikkutforming, utvikling av holdninger og verdier, og styrking av sivile rettigheter. 
Frivilligheten fyller rommet mellom individer, og mellom det offentlige og næringslivet, og man 
peker ofte på frivilligheten som en del av løsningen på samfunnsutfordringer. 

Gjennom deltakelse i organisasjonslivet møter man folk på tvers av sosiale skillelinjer, får brynt 
seg på andres meninger, og lærer seg å inngå kompromiss.  

Videre bidrar frivilligheten til utvikling av ferdigheter som man har nytte av også på andre 
samfunnsområder.  

Forskning viser at deltakelse i frivillig aktivitet kan gi bedre psykisk og somatisk helse, høyere 
livskvalitet, og bedre resultater på skolen, og at barn i lavinntektsfamilier gjør det bedre i høyere 
utdanning når de har drevet med organiserte kulturaktiviteter. 

Frivillige organisasjoner fanger opp mange som faller utenfor på andre samfunnsområder, og 
tilbakemeldingene som er gitt i arbeidet med rapporten er samstemte i at det gjerne er de som 
trenger frivillighetens tilbud mest som først faller fra når terskelen for deltakelse blir høyere. 

Gleden og nytten ved å delta i frivillighetens fellesskap kan også ha andre positive effekter for 
samfunnet, for eksempel gjennom lavere sykefravær og mer energi på jobben, noe som igjen kan 
bidra til økt produktivitet og verdiskapning.  

Frivilligheten anses også å ha en positiv effekt på folkehelsen, og verdien av vunne leveår 
gjennom økt fysisk aktivitet, økt tilhørighet, mindre utenforskap osv., er betydelig. I tillegg 
kommer gevinster knyttet til bedre livskvalitet, bedre læringsutbytte hos barn og unge, og bedre 
adferd hos ungdom. 

Går man enda mer konkret til verks finnes det mange eksempler på hvordan frivilligheten bidrar. 
Under koronakrisen har frivillige organisasjoner blant annet bidratt med chattetjenester for barn 
og unge som trenger noen å snakke med, hjelp til personer som har utfordringer med rus eller 
økonomi, smitteverninformasjon til innvandrerbefolkningen og mye mer. I tillegg har mange blitt 
ekstra oppmerksomme på frivillighetens rolle som et sosialt fellesskap for de frivillige selv. 
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Høyere terskel for deltakelse, betyr mindre frivillighet. Dette utgjør et stort verditap for den 
enkelte, og for samfunnet som helhet. Tilbakemeldinger fra organisasjonene tyder også på at det 
de som trenger frivilligheten mest som først faller fra. Det er gjerne barn fra lavinntektsfamilier, 
personer med innvandrerbakgrunn, og personer med ulike funksjonshemninger. 

Frivillighetens bidrag til BNP 
SSBs satellittregnskap for frivillige og ideelle organisasjoner systematiserer grunnleggende 
statistikk om ideell og frivillig sektor, og viser organisasjonenes bidrag til 
bruttonasjonalproduktet, viktigste inntektskilder og verdien av ulønnet arbeid. I det siste 
tilgjengelige satellittregnskapet ble verdien av det frivillige arbeidet beregnet til 78 milliarder 
kroner. 

I 2021 utarbeidet Vista analyse en rapport som beregnet de samfunnsøkonomiske gevinstene 
ved det frivillige, organiserte musikklivet til 15,8 milliarder kroner. Den egenopplevde nytten av 
øving og spilling ble verdsatt til om lag 11,4 milliarder kroner årlig. Publikumsnytten ble anslått til 
i overkant av 500 millioner kroner årlig. Verdien av frivillig arbeid og innsamlingsaktiviteter ble 
anslått til nær 3,5 milliarder kroner per år. 

Utvikling av lokalsamfunn 
Deltakelse i lokalsamfunn og frivilligheten er en sentral del av det å skape bolyst. Deltakelse i 
lokal frivillighet bidrar til bolyst både gjennom at det skapes flere fritidstilbud og aktiviteter og at 
det bygger opp om lokal tilhørighet. Særlig i små lokalsamfunn er frivilligheten sentral i å skape 
sosiale arenaer som er viktig for å bekjempe utenforskap og bringe tilflyttere inn i lokale 
fellesskap.  

Næringsutvikling 
Arrangementer bidrar til verdiskaping og regional utvikling. En av ti som besøker Norge, skal på 
et kultur- eller idrettsarrangement. Ved å tilrettelegge for frivilligheten øker sannsynligheten for 
å tiltrekke seg større arrangementer. Et velfungerende idrettslag er aktuelt for å arrangere 
mesterskap i en idrettsgren, og en velfungerende forening er aktuell for å arrangere et 
landsstevne eller internasjonalt stevne. Når man tiltrekker seg flere tusen tilreisende til slike 
arrangementer, gir det ringvirkninger for lokalt næringsliv. 

7. Vurdering  
Alle intervjuobjektene gir uttrykk for at fysiske lokaler, samlingssteder og utstyr er avgjørende for 
frivillig aktivitet. Det er variasjon i hvilke typer lokale det er behov for, om de har lokaler selv, 
låner/leier lokaler, ønsker å bygge lokaler eller trenger å rehabilitere lokaler, men lokaler er 
sentralt for det aller meste av frivillig aktivitet.  

De aller fleste av intervjuobjektene beskriver at de har lavere aktivitet, og aktivitet av lavere 
kvalitet enn de hadde hatt hvis de hadde tilgang på flere/bedre lokaler. Det gjelder både 
forsamlingslokaler, øvingslokaler og arenaer for fysisk aktivitet. Behovet er omfattende, nasjonalt 
og på tvers av aktivitet.  

En fremtredende utfordring er at både fra det offentlige og gjennom andre ordninger, er 
systemet mer fokusert på midler til nybygg som få har råd til å bruke, enn å rehabilitere 
eksisterende bygg eller tilpasse bygg til hverdagsbruk.  
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En annen utfordring er at ulike brukere har forskjellige behov, mens mange av de tilgjengelige 
lokalene for frivilligheten, for eksempel skolebygg, i svært liten grad er tilpasset annen bruk enn 
sin primærbruk.  

Selv om mange aktører har gjort en innsats for å samle informasjon om situasjonen for lokaler 
innen sin medlemsmasse, mangler det bredt og solid kunnskapsgrunnlag om lokaler for 
frivilligheten. Både hva som er behovet og hva som er tilgjengelig for frivilligheten. Det er også et 
omfattende problem med at lokaler som i utgangspunktet er tilgjengelig, ikke er kjent for mulige 
brukere.  

Frivilligheten har en stor innvirkning på deltakelse i samfunnet, livskvalitet og bekjempelse av 
utenforskap året rundt over hele landet. Det er ingen tvil om at frivillighetens aktivitet har en 
omfattende verdi for samfunnet både direkte som følge av samfunnsbidrag som beredskap eller 
direkte bidrag til BNP, men også indirekte gjennom å bidra til et mer levende og inkluderende 
lokalsamfunn. Dette lar seg bare delvis kvantifisere.  

Det er grunnlag for å konkludere med at egnede lokaler for det store mangfoldet av frivillig 
aktivitet, er et stort og viktig tema. Selv om Norge er et av landene i verden med størst innslag av 
frivillig arbeid og engasjement, er det fortsatt et stort potensial for økt deltakelse. Dette gjelder 
ikke minst for de gruppene som er mest utsatt for utenforskap, og dermed mest trenger det 
gode fellesskapet frivilligheten kan tilby. 

Behov for mer kunnskap  
Arbeidet med denne rapporten har vist at det er behov for mer kunnskap på flere områder. 
Nedenfor følger noen av problemstillingene det kan være interessant å få belyst på en bedre 
måte: 

• En undersøkelse av frivillighetens samlede behov, opp mot tilgjengelige lokaler. 

• En utredning av lokalenes betydning for deltakelse: Hvem faller fra når terskelen for 
deltakelse blir høyere? Hvilke kostnader har redusert deltakelse for samfunnet? 

• En utredning av hvordan frivillig arbeid, eller mangel på dette, påvirker bosettingsmønsteret. 

• En utredning av konsekvensene av å etablere en tilskuddsordning for frivillighetsbygg som 
ikke kommer inn under tilskuddsordning for idrettsanlegg. 

• En utredning av konsekvensene av en utvidelse av momskompensasjonsordningen for 
idrettsanlegg til også å gjelde bygg og anlegg for øvrige frivillige organisasjoner. 

• En vurdering av hvordan frivilligheten i større grad kan bli tatt hensyn til i kommunale 
planprosesser. 

• En utredning av hvilke mulige lovendringer som kan bedre tilgangen på lokaler for frivillig 
aktivitet. 

 

Behov for kartlegginger  
Selv om det er tatt noen initiativ for å kartlegge tilgjengelige lokaler for frivilligheten, er det 
fortsatt et stort behov på dette området. Nedenfor følger noen punkter som etterlyses fra 
frivillige organisasjoner: 

• En samlet oversikt over tilgjengelige lokaler for ulike aktiviteter, kombinert med nasjonalt 
bookingsystem.  

• Kartlegging av samlede rehabiliteringsbehov knyttet til organisasjonseide bygg. 

• Samlet kartlegging av alle søknader til Desentralisert ordning for kulturbygg. 
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