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SAK 1 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 

 

I henhold til vedtektenes §4.1 skal innkalling sendes ut senest 8 uker før årsmøtet. 
Innkallingen ble sendt ut med e-post til medlemmene 1. april 2020. 

 

Forslag til saksliste: 

Sak 1   Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2   Opprop 

Sak 3   Konstituering 

Sak 4   Forretningsorden 

Sak 5   Årsmelding 2019 

Sak 6   Regnskap 2019 

Sak 7   Handlingsplan 2020-2021 

Sak 8   Budsjett for 2021 og 2022 

Sak 9   Utvidelse av mandat og nytt navn på nettverksgruppe forskning 

Sak 10  Vedtektsendring 

Sak 11  Mangfoldsplakaten 

Sak 12  Årsmøteresolusjon 

Sak 13  Valg 
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SAK 2 
OPPROP 

 
 
Det foretas opprop basert på påmelding og registrering. 
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SAK 3 
KONSTITUERING 

 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Årsmøtet velger følgende som: 

• Ordstyrer: Benjamin Myrstad 
• Protokollfører: Habiba Stray og Marte Skogtrø 
• Protokollunderskrivere: kommer på årsmøtet 

 

Forslag til konstituering: 

• Styrets foreslår Benjamin Myrstad som ordstyrer 
• Styret foreslår Habiba Stray og Marte Skogtrø fra Frivillighet Norges sekretariat som 

protokollførere. 
• Styrets forslag til 3 personer som skal skrive under protokollen legges fram muntlig 

på årsmøtet 
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SAK 4 
FORRETNINGSORDEN 

 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Forretningsorden vedtas. 

 

Forslag til forretningsorden for årsmøtet 2020:  

Rettigheter og plikter 
1. Styret i Frivillighet Norge og generalsekretær i Frivillighet Norges sekretariat har 

møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet. Øvrige ansatte i Frivillighet Norges 
sekretariat har møterett på årsmøtet.  

2. Årsmøtet kan innvilge andre personer talerett. 
3. Personer som forlater årsmøtet under forhandling må gi beskjed til Frivillighet Norges 

sekretariat.  
4. Sekretariatet i Frivillighet Norge fungerer som tellekorps under møtet.  

 
Forhandling 

5. Dagsorden med tidsplan vedtas ved begynnelsen av møtet. 
6. Årsmøtet velger en ordstyrer til å lede møtet. 
7. Talere og forslagstillere tegner seg ved å gi tegn elektronisk.  
8. Innlegg er normalt satt til tre minutters taletid. Replikk settes til to minutters taletid, 

normalt gis det to replikker og en svarreplikk.  
9. Ordstyreren kan når som helst foreslå begrensninger i taletid eller foreslå å sette 

strek for debatten om en sak. Hvis debatten går ut over tidsplanen kan ordstyreren 
avslutte debatten. 

10. Årsmøtet behandler kun de saker som er meldt til dagsorden innen den fristen som 
er satt i Frivillighet Norges vedtekter § 4.1 tredje ledd, 2.-4. kulepunkt.  

11. Alle forslag skal fremmes via e-post til post@frivillighetnorge.no eller gjennom angitt 
elektronisk verktøy. 

12. Fristen for å levere inn forslag til de sakene som er meldt til dagsorden settes 
umiddelbart etter godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslagstillere kan holde 
ett innlegg for hvert forslag som er fremmet innen fristen for å argumentere for 
forslaget.  

13. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden skal få ordet 
umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da 2 minutter. 
Replikker gis ikke til slike innlegg.  

 
Votering 

14. Frivillighet Norge er en konsensusbasert organisasjon. Årsmøtet skal tilstrebe at 
vedtak er omforente. Ved voteringer fattes vedtak med simpelt flertall. Dette gjelder 
ikke dersom vedtektene bestemmer noe annet. Blanke stemmer anses som ikke 
avgitte stemmer.  
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Valg  
15. Dersom det er flere kandidater enn det er plasser skal personvalg gjennomføres 

elektronisk med teknisk løsning som avgjøres ved starten av møtet. De 
stemmeberettigede må avgi stemme på like mange ulike personer som det er 
plasser. De kandidatene som får flest av de avgitte stemmene ansees som valgt. 
Ved stemmelikhet om en plass gjøres det omvalg mellom kandidatene som har likt 
antall stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning hvem som 
blir valgt.  

16. Ved valg skal møtet lukkes slik at ordstyreren har full oversikt over hvor mange med 
stemmerett som er til stede. Dette medfører ikke at de som er til stede uten 
stemmerett må forlate møtet.  

 
Sluttbestemmelser  

17. Årsmøtes forretningsorden må vedtas av hvert årsmøte. Inntil dette er skjedd, gjelder 
forretningsorden fra forrige årsmøte. 
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SAK 5 
ÅRSMELDING 

 
 

STYRETS INNSTILLING: 
 
Årsmeldingen godkjennes. 

 

Årsmeldingen består av en årsrapport for 2019 som følger i del 2 av Statusrapporten for 
2019. Styret vedtok Statusrapport for 2019 på styremøtet 21.04.2020.  

Rapporten ligger på hjemmesiden til Frivillighet Norge og ligger vedlagt i mailen. Det er 
mulig å trykke seg igjennom kapitlene til årsrapporten ved å klikke i innholdsfortegnelsen.  

 
Trykk her for å gå til hjemmesiden med årsrapporten: 
https://www.frivillighetnorge.no/kalender/arrangementer/%C3%A5rsm%C3%B8te-i-frivillighet-norge 

 

  



   
 

 

7 

SAK 6 
ÅRSREGNSKAP 

 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Regnskap godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet 

 

Regnskap for 2019 og revisjonsberetning følger som vedlegg under denne saken. 

 

Ad. Sak 6 Regnskap 

Kommentarer til årsregnskapet for 2019 

Generelt 
Økonomien har vært under god kontroll gjennom hele 2019. Frivillighet Norges likviditets- og 
soliditetssituasjon er som i foregående år, god. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, 
og årsregnskapet for 2019 og rammebudsjett for 2021 og 2022 er satt opp under denne 
forutsetningen. 

Frivillighet Norge har i 2019 et årsresultat på kr 823 919. Budsjettet var på kr 750 000. 
Avviket skyldes høyere driftsresultat som er sammensatt av flere mindre avvik og ganske 
stort underforbruk på kostnader til regnskap og revisjon. 

Om egenkapitalen  
Årsmøtet vedtok i 2007 at det skulle settes av midler som sikkerhet (sikringsfond) mot 
uforutsette kostnads- og inntektssvingninger tilsvarende tre måneders lønn og faste 
driftsutgifter. Årsmøtet vedtok i 2014 at dette skulle utvides til seks måneder med 
avsetninger på kr 350 000 over en fireårsperiode fra og med 2014 (sak 11). Disse midlene 
benevnes som egenkapital med selvpålagte restriksjoner i regnskapet.  Målet for egenkapital 
med selvpålagte restriksjoner på kr 3 750 000,- ble nådd med årsoppgjørsdisposisjonene i 
regnskapet for 2018, overskuddet i 2019 blir derfor disponert til Egenkapital uten selvpålagte 
restriksjoner. 

 

Om fordringer og kortsiktig gjeld 
Største post under fordringer/og kortsiktig gjeld i årsregnskapet er forskuddsbetalt 
medlemskontingent, da kontingent som ble innbetalt i juli 2019 gjelder til og med juni 2020. 
Kortsiktig gjeld består av leverandørgjeld (fakturaer som kom i desember 2019, men betalt i 
2020), forskuddstrekk og skyldig arbeidsgiveravgift, tilskudd mottatt i 2019 som er avsatt for 
å benyttes i 2020, feriepenger og periodiseringer. Arbeidsgiveravgift er betalt i januar 2020, 
feriepenger blir utbetalt i juni 2020. 
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Medlemskontingent 
Frivillighet Norge har gått over fra en modell med kontingentkategorier til at alle betaler en 
andel av sine inntekter i kontingent. Dette ble vedtatt på årsmøtet i 2019 og konsekvensen 
for kontingentinntekten har vært som forutsatt i sakspapirene fra da. Kontingenten varierer 
nå mellom kr 600,- og kr 60 477,-. 

I 2019 var det 3 organisasjoner som meldte seg ut, disse viser til dårlige økonomi, 
omorganisering og nedleggelse som årsak. Det var samtidig 11 organisasjoner som meldte 
seg inn. 

Investering i fond  
Høsten 2015 vedtok styret i Frivillighet Norge å plassere egenkapitalen i fond. Det ble kjøpt 
689,9077 andeler i fondet Delphi Kombinasjon for kr 3 050 000,-. Valget av fond ble gjort 
etter at styret gjorde følgende vedtak: 

Styret vedtar at Frivillighet Norges egenkapital plasseres i et fond med moderat risiko med 
en tidshorisont på 3-5 år. Styret ber administrasjonen ta hensyn til signalene fra styret 
angående etiske investeringer og åpenhet omkring hvilke fond midlene er plassert i. 

På styremøte 2.4.2019 gjorde styret følgende vedtak 

• Frivillighet Norge fortsetter å plassere deler av egenkapitalen i fond 
• Frivillighet Norge har som langsiktig mål at egenkapitalen minus kr 750 000,- 

plasseres i fond 
• Frivillighet Norge plasserer nå kr 4 500 000,- i fond 
• Frivillighet Norge plasserer 1 850 000,- i Danske Invest European Corporate 

Sustainable Bond 
• Frivillighet Norge plasserer 2 650 000,- i Danske Invest Global StockPicking 

Restricted 
• Plassering/dekning av overskudd/underskudd skal behandles av styret i forbindelse 

med årsoppgjørsdisposisjonene 
• Årsmøtet orienteres om endringen gjennom ett eget avsnitt i saken om budsjett 2020 

Eiendelene i Delphi kombinasjon ble solgt og eiendeler i Danske Invest ble gjennomført etter 
orienteringen på årsmøtet i 2019. 

Verdien per 31.12.2019 var kr 4 683 845,-. Verdien per 31.03.2020 var: 4 103 109,- 

 

 

  



Note 2019 2018
Driftsinntekter og driftskostnader

Konferanseinntekter 299 960           373 960           
Tilskudd 17 213 010      18 063 196      
Kontingenter 3 252 025        3 024 375        
Kurs og arrangementsinntekter 633 920           261 200           
Andre driftsinntekter 927 946           1 146 202        
SUM DRIFTSINNTEKTER 7 22 326 861      22 868 933      

Lønnskostnad 4, 11 9 685 085        9 244 452        
Avskrivning av varige driftsmidler 2 83 771             82 841             
Annen driftskostnad 3, 4, 9 12 035 184      13 100 247      
SUM DRIFTSKOSTNADER 21 804 040      22 427 540      

DRIFTSRESULTAT 522 821           441 393           

Finnansinntekter og kostnader

Annen finansinntekt 10 404 255           8 699               
Annen finanskostnad 10 -103 157          -201 002          
RESULTAT AV FINANSPOSTER 301 098           -192 304          

ÅRSRESULTAT 823 919           249 090           

Overføring og disponeringer
Overføring til egenkapital uten selvpålagte restriksjoner 8 823 919           
Overføring til egenkapital med selvpålagte restriksjoner 8 249 090           
Omfordeler fra EK uten selvpålagte rest. 8 -150 910          
Omfordeler til EK med selvpålagte rest. 8 150 910           

Sum disponert 823 919           249 090           

RESULTAT

Frivillighet Norge
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EIENDELER Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler 2 88 324             78 002             
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 88 324             78 002             

Andre fordringer 6 627 953           627 953           
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 627 953           627 953           

SUM ANLEGGSMIDLER 716 277           705 954           

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 1 227 902        460 483           
Andre fordringer 209 885           203 023           
Sum fordringer 1 437 787        663 506           

Markedsbasert aksjefond 10 4 683 845        3 391 556        
Sum investeringer 4 683 845        3 391 556        

Bankinnskudd kontanter og lignende 5 7 142 560        7 575 172        

SUM OMLØPSMIDLER 13 264 192      11 630 233      

SUM EIENDELER 13 980 469      12 336 187      

Balanse

Frivillighet Norge
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Egenkapital Note 2019 2018

Opptjent egenkapital

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 1, 8 3 750 000        3 750 000        
Egenkapital uten selvpålagte restriksjoner 1, 8 2 325 249        1 501 330        
Sum egenkapital 6 075 249        5 251 330        

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 461 998        2 066 885        
Skyldig offentlige avgifter 5 769 430           646 017           
Annen kortsiktig gjeld 7 5 673 793        4 371 956        

Sum Kortsiktig gjeld 7 905 220        7 084 857        

Sum Gjeld 7 905 220        7 084 857        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 13 980 469      12 336 187      

Heikki Eidsvoll Holmås Ingvild Endestad Karen Kvalevåg
Styreleder Nestleder Styremedlem

Gunnar Haugsveen Helge Atle Simonnes Kristin Wiig Sandnes
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Rita Hirsum Lystad Stian Slotterøy Johnsen
Styremedlem Generalsekretær

Styret for Frivillighet Norge

Balanse

Frivillighet Norge

21.04.2020
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Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Det har ikke vært gitt særskilte vederlag eller avtaler til ledende personer eller styre. Institusjonen har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet 
til fordel for ledende personer eller styret.

Anskaffelseskost 01.01.
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr 31.12.

Årets avskrivninger
Årets avskr. på oppskrivning
Årets nedskrivninger
Årets reverserte nedskrivninger

Årets avskrivning i %

Sum

0

0

0
0
0

0
0

0

  anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
  Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
  Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskriving ikke lenger er til stede.

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er 
anvendt:                                                                                                                                                                                                                       

 - Driftsinntekter:

 - Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betalinge innen ett år etter balansedagen,

 - Alle ansatte er innmeldt i innskuddspensjonsordning hos DNB.

Driftsmiddler

 - Markedsbaserte aksjer verdsettes til virkelig verdi.

Frivillighet Norge

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

 - Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
  Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 
 - Anleggsmidler omfatter eiendeler som er bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 

   Mottatte tilskudd periodiseres over tilskuddsperioden. Kontingenter periodiseres fra 1.7 i inneværende år til 30.6 i påfølgende år.

2019 2018

7 501 470                      7 143 920               

Lønnskostnader består av følgende poster

Lønninger

0

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

0

Vesentlige leieavtaler

Avtalens utløpÅrlig leieNavn

Opulens Næring 2 AS 1 376 676                      31.12.2023

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv

Lønn daglig leder 865 888                                                                       -                                     

12,5 12,2

Daglig leder Styre

252 242                         240 280                  

9 684 635                      9 244 452               

Andre ytelser

Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk

1 177 133                      1 134 766               

753 790                         725 486                  Pensjonkostnader

Arbeidsgiveravgift

Annen godtgjørelse daglig leder 3 840                                                                           -                                     

Godtgjørelse til revisor 2019

Ordinær revisjon inkl.mva 114 921
Annen bistand fra revisor 28 218

Maskin / Inventar

448 731
94 093

0
542 824
454 499

88 325

83 770
0
0
0

10 - 33 %
3 - 6 år
Lineær
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Note 5

Note 6

Note 7

Andre driftsinntekter

Ubenyttede tilskudd er klassifisert som annen kortsiktig gjeld.
Norsk Tipping har gitt tilskudd på kr 50.000 som deles ut til vinneren av Frivillighetsprisen. Tilskuddet er avsatt i 2019 og utbetales 
i 2020.

Note 8
EK uten 

selvpålagte 
rest.

EK med 
selvpålagte 

rest.

1 501 331  3 750 000  
823 919     

-                 
-                 

2 325 250  3 750 000  

Note 9 Frivillighetsprisen

Note 10 Finansielle omløpsmidler

Driftsinntekter

2019 2018

299 960                         373 960                  

Bundne midler

Skattetrekkskonto per 31.12 327 869                                                                       
Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde 327 358                                                                       

Konferanseinntekter

Andre fordringer
Depositum husleie 627 953

Nærmere spesifikasjon av tilskudd for 2019:

1 368 766                      779 070                  

378 332                  

22 326 861                    22 868 933             

Ubenyttet tilskudd
KUD - tilskudd til drift 2019 avd. 11

Frivillighetsbarometeret 89 600                            250 000                  

Mottatt tilskudd
5 405 000                        

Tilskuddsgiver Benyttet / inntektsført
5 405 000                      -                              

17 213 010                    18 063 196             
3 252 025                      3 024 375               

103 500                         

Tilskudd
Kontingenter
Kurs og arrangementsinntekter

Sum driftsinntekter

Pr 01.01.
Årets overskudd
Omdisponert fra EK uten selvpålagte rest. til EK med selvpålagte rest.
Omdisponert fra EK uten selvpålagte rest. til EK med selvpålagte rest.
Egenkapital pr 31.12.

IMDi - Informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere 613 000                         -                              

Sum tilskudd

1 048 786                        -                              

Helsedirektoratet - Kampanje for fellesskap 3 825 847                        3 213 272                      612 575                  

Extrastiftelsen 100 000                           100 000                         -                              

Gjensidigestiftelsen - Frivillig.no avd. 29 1 000 000                        977 239                         22 761                    

689 937                  
Lotteri og stiftelsestilsynet - Momskompensasjon 1 048 786                      

2019 2018
Delphi Fond, antall andeler 689,4546 til kurs 4919,1861 -                                      3 391 556               

som har markert seg med sterk frivillig innsats og engasjement til fordel for samfunnet.

17 213 010                    3 075 826               20 288 836                      

EØS-middelsamarbeid Romania 1 155 387                        465 450                         

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge på den internasjonale frivillighetsdagen. Prisen skal gå til en person eller lokalgruppe

-                                     
6 075 250                      

2019

Frivillighetsprisen for 2019 ble tildelt Norske Redningshunder.

882 116                         673 019                  

823 919                         
-                                     

Egenkapital

Kostnader prosjekt 120 

Sum egenkap.

5 251 331                      

2018

Sikkerhetsfond skal bygges opp til å dekke lønn og løpende 
kostnader i 6 mnd.

EK med selvpålagte rest.pr 31.12

Spesifisering egenkapital med 
selvpålagte restriksjoner

3 750 000                                                    

3 750 000                                              

Norsk Tipping, pro. 120 og 150 387 500                           387 500                         -                              

509 380                           483 772                         25 608                    
200 000                         -                              

613 000                           

Oslo kommune - Nasjonal nettportal Frivillig.no 200 000                           200 000                         -                              

Helsedirektoratet - Kommunal Frivillighetspolitikk 558 445                           558 445                         -                              

IMDi - Kommunal Frivillighetspolitikk 200 000                           200 000                         -                              

45 138                            112 119                  

BUF - Fritidserklæringen 95 000                             13 370                            81 630                    
NAV - Frivillighet og kommune sammen for fremtiden 200 000                           

-                              283 234                           
KUD - Kommunal Frivillighetspolitikk (pro. 250/251) 50 000                             18 804                            31 196                    

KUD - _Frivillighetens år - brukes 2020 1 500 000                        1 500 000               

Danske Invest, tegnet september 2019 4 683 845                      -                              

KUD - Kampanje avd. 26 2 000 000                        2 000 000                      -                              

KUD - Nasjonal nettportal 1 000 000                        1 000 000                      -                              

KUD - Fritidserklæringen pro. 253 283 234                         

Helse- og omsorgsdep - Tilskudd Møteplass folkehelse

KUD - Kartlegging digitale behov 181 157 257                           
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Note 11 Pensjon
Pensjonsordningen til foreningen er en innskuddsordning hos DNB. Frivillighet Norge sin pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov
om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 12 Covid-19
I lys av den seneste tidens hendelser med utbredelsen av coronaviruset er styret kjent med at dette kan påvirke aktiviteten i 
organisasjonen. Styret og ledelsen har gjennomført en risikovurdering av organisasjonens virksomhet på bakgrunn av 
samfunnspåvirkningen som følge av Covid-19. Basert på dette anses det som en reell risiko at virksomheten kan påvirkes negativt, men 
begrenset. Organisasjonen forventer noe redusert aktivitet, som vil gi noe reduserte inntekter og kostnader. Deler av organisasjonens 
egenkapital er plassert i fond, og således forventes noe fall i verdien på disse. Organisasjonen har tilfredsstillende likviditet, og det er svært 
lite sannsynlig at fondsandelen må realiseres for å gi organisasjonen likviditet.

Covid-19 anses som en hendelse etter balansedagen uten regnskapsmessig virkning. Ingen av organisasjonens eiendeler eller 
forpliktelser er påvirket av hendelsen per 31.12.2019.

Organisasjonen har tilfredsstillende likviditet og vurderer at det per dato for signering av balansen ikke er vesentlig større risiko for fortsatt 
drift enn normalt. Styret vil følge opp fortløpende.
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THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent
accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.

RSM Norge AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo

Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til årsmøtet i Frivillighet Norge

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Frivillighet Norge sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 823 919. Årsregnskapet består
av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.



Revisors beretning 2019 for Frivillighet Norge

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 27. april 2020
RSM Norge AS

Trine Angell-Hansen
Statsautorisert revisor
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SAK 7 
HANDLINGSPLAN 

 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Handlingsplan for Frivillighet Norge 2020-2021 vedtas. 

 

Bakgrunn 

Årsmøtet vedtok i 2019 ny frivillighetspolitisk plattform for Frivillighet Norge. Styrets forslag til 
handlingsplan for 2020-2021 er videreutvikle i lys av den nye plattformen. oppdatert i tråd 
med den nye strategien. Handlingsplanen for Frivillighet Norge gjelder for perioden fra ett 
årsmøte til det neste. 

Handlingsplan er strukturert med noen overordnede prioriteringer som favner bredden av 
våre mål og prosjekter. Videre er det satt opp 6 målsetninger med mer konkrete tiltak knyttet 
til seg sekretariatet ønsker å fremheve og fokusere på i året som kommer. 

Frivillighetens år er tatt inn som en overordnet prioritering som er tegnet å prege mye av 
arbeidet i perioden. Som et resultat av arbeidet med en samlet sektor er det også lagt vekt 
på å skape nettverk mellom medlemmene og å være en kunnskapsbase. 

Handlingsplan for Frivillighet Norge 2020 2021 

Frivillighet Norges visjon er større rom for frivilligheten. Det krever at frivillige organisasjoner 
har gode og forutsigbare rammevilkår som er egnet til å fremme vekst i frivillig sektor. 

Handlingsplanen er Frivillighet Norges årlige plandokument og vedtas av årsmøtet. 
Handlingsplanen bygger på Frivillighetspolitisk plattform 2019-2023 og Strategi for Frivillighet 
Norge 2018-2022. I strategiperioden er det et mål å styrke Frivillighet Norge som den aktøren 
som samler, synliggjør, forsterker og videreutvikler frivillig sektor. 

 

I perioden 2020-2021 er Frivillighet Norges overordnede prioriteringer å: 

• være en synlig og offensiv politisk aktør i saker forankret i Frivillighet Norges 
frivillighetspolitiske plattform. 

• være en kompetansebase for frivillig sektor innen organisasjonsdrift og 
myndighetskontakt, og tilby kurs og veiledning. 

• skape nettverk og møteplasser for faglig utveksling mellom våre 
medlemsorganisasjoner 

• synliggjøre mangfoldet i frivillig sektor, den store innsatsen som organisasjonene 
bidrar med og fremme verdien av å delta i varige organiserte fellesskap. 
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• tydeliggjøre den organiserte frivillighetens egenart og grenser opp mot offentlig og 
kommersiell sektor 

• forberede, planlegge og legge til rette for at Frivillighetens år 2022 skal synliggjøre 
frivillighetens egenverdi og merverdi i lokalsamfunn over hele landet og bidra til økt 
deltakelse 

 

Videre vil vi jobbe med følgende målsetninger med tilhørende tiltak: 
 

1. Styrke frivillig sektors rammebetingelser 

• Gjennomføre en kampanje for full og rettighetsfestet momskompensasjon. 
• Jobbe for at Frivillighet Norges politiske saker kommer inn i de politiske 

stortingsvalgprogrammene og blir aktuelle saker i valgkampen 2021. 
• Jobbe for en utredning av en ordning for momskompensasjon for organisasjonseide 

frivillighetsbygg. 
• Jobbe for å bedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. 
• Jobbe for forutsigbare, brede og ubundne støtteordninger på alle nivå i offentlig 

forvaltning og at en høyere andel av bevilgningene gis som frie midler. 
• Jobbe for at opplæringsvirksomheten i de frivillige organisasjonene styrkes, blant 

annet gjennom en bevisst offentlig satsing på studieforbundene. 
• Arbeide for at det offentlige skal prioritere å kjøpe velferdstjenester fra ideelle aktører 

når disse finnes og leverer forsvarlig kvalitet. 
• Jobbe for at flere fylker og kommuner utvikler en frivillighetspolitikk. 
• Sikre at Frivillighet Norge representerer hele bredden i frivillig sektor gjennom å 

rekruttere nye medlemmer. 
 

2. Bidra til økt deltagelse i frivillige organisasjoner og en frivillighet for alle 

• Bidra aktivt i arbeidet med Fritidserklæringen slik at alle barn får mulighet til å delta 
jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. 

• Jobbe for at Fritidskortet bidrar til økt deltakelse i organisert fritidsaktivitet i frivillige 
organisasjoner, spesielt blant barn i familier med vedvarende lavinntekt, og blir en 
god og brukervennlig løsning for frivillige organisasjoner. 

• Implementere, utvikle og markedsføre verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no i samråd 
med våre medlemsorganisasjoner. 

• Oppfordre organisasjoner til å sette seg konkrete mål for økt mangfold på alle 
organisasjonsnivå, samt aktivt rekruttere frivillige, medlemmer og deltakere utenfor 
egne sosiale nettverk. 

• Tilby nettverk, læringsarenaer og kunnskap om inkluderende rekrutering og arbeid 
for større mangfold i frivillige organisasjoner. 

• Videreføre Program for økt inkludering på topp med mål om å øke mangfoldet i 
ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. 

• Promotere Mangfoldsplakaten og følge opp organisasjoner som slutter seg til den. 
• Dele ut den nasjonale Frivillighetsprisen, og andre relevante priser, i forbindelse med 

Frivillighetens dag. 
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3. Styrke frivillig sektors synlighet 

• Markere FNs internasjonale dag for frivillighet 5. desember med sosiale medie-
kampanje hvor medlemsorganisasjonene og andre støttespillere for frivilligheten 
bidrar til å synliggjøre inspirerende eksempler. 

• Jobbe for at både frivillig og offentlig sektor skal kjenne til at 2022 er frivillighetens år. 
• Lage møteplasser hvor medlemsorganisasjoner kan ta opp sentrale saker med 

relevante politikere. 
• Legge til rette for at medlemsorganisasjoner kan spille inn sine hjertesaker til 

partienes programprosesser. 
• Holde regjeringen ansvarlig for mål og tiltak i deres Frivillighetserklæring og 

koordinere frivillighetens innspill i forbindelse med varslet revidering av erklæringen. 
• Videreutvikle og profilere «Kommunekartet» som en digital eksempelbase for 

frivillighetspolitikk i kommunene. 
• Samarbeide med medlemsorganisasjoner om å fremme deres merverdi i konkrete 

saker og synliggjøre frivillig sektors rolle i samfunnet. 
 

4. Legge til rette for samarbeid og kompetanseheving i frivillig sektor 

• Tilby aktuelle og relevante kompetansetiltak til medlemsorganisasjonene. 
• Iverksette og drive nettverk for kommunikasjonsrådgivere, og bruke erfaringer fra 

dette for å vurdere nettverk på andre områder. 
• Særlig prioritere å utvikle kompetansetiltak knyttet til: 

o Styrearbeid og konflikthåndtering i frivillig sektor 
o Politisk påvirkningsarbeid 
o Miljøvennlig organisasjonsdrift 

• Gjennomføre undersøkelser og gjøre resultatene fra disse tilgjengelig, herunder: 
o Frivillighetsbarometeret, hvor medlemmer tilbys å delta med egne spørsmål. 
o Brukerundersøkelser fra Frivillig.no og Ungfritid.no. 
o Medlemsundersøkelser knyttet til medlemmenes virksomhet, mangfold og 
organisasjonenes rammebetingelser. 

• Formidle forskning, og samarbeide med forskningsmiljøer for å skape mer 
forskningsbasert kunnskap om frivillighet. 

• Arrangere årets viktigste møteplass for ledere i frivillig sektor, politikere og andre 
premissleverandører for frivilligheten i forbindelse med Frivillighetens dag, med faglig 
og politisk innhold. 

• Representere frivillig sektor i Norge i relevante internasjonale fora. 
• Informere om muligheter til internasjonalt samarbeid gjennom Active Citizens Fund 

(EØS-midlene) og fokusere spesielt på samarbeid med sivilsamfunnet i Romania. 
• Være tilgjengelig for medlemsorganisasjonene gjennom å besvare henvendelser på 

e-post og telefon og tilby møter for å bistå i konkrete saker. 
• Sikre fremdrift og nytte i nettverket for kommunikasjonsrådgivere i 

medlemsorganisasjonene 
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5. Legge til rette for økt samspill og samarbeid mellom frivillige organisasjoner og 
andre sektorer 

• Reforhandle "Plattform for samspill og samarbeid mellom kommunal og frivillig 
sektor” med KS. 

• Opprette samarbeid med flere fylkeskommuner med mål om at kommuner og fylker 
skal vedta en frivillighetspolitikk. 

• Tilby kartlegging av lokal frivillighet og annen bistand som fremmer frivillighetspolitikk 
i kommuner og fylkeskommuner. 

• I dialog med Frivillighet Norges medlemmer utarbeide råd for samhandling mellom 
kommuner og frivillig sektor med mål om felles tiltak for økt deltakelse i frivillige 
organisasjoner lokalt 

• Organisere et nasjonalt frivillighetsfaglig forum med sentrale direktorater for å styrke 
samarbeidet mellom frivillig sektor og statlige aktører. 

• Jobbe for økt samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor innenfor folkehelse og i 
arbeidet med et aldersvennlig samfunn. 

• Jobbe for at bedrifter får sterkere insentiv til å samarbeide med bredden av 
frivilligheten. 
 

6. Støtte digitalisering og forenkling i frivilligheten 

• Jobbe for forenkling med utgangspunkt i Frivillighet Norges 11 krav til forenkling og 
avbyråkratisering. 

• Jobbe for at Frivillighetsregisteret utvikles og tas mer i bruk som et 
forenklingsverktøy. 

• Følge opp Kulturdepartementets arbeid for samordning av begrepsbruk og 
forvaltningspraksis for frivilligheten i hele forvaltningen. 

• Jobbe for at flere medlemssystemer blir integrert med Frivillighets- og 
enhetsregisteret. 
• Synliggjøre og drifte plattformen Techsoup.no, en tjeneste som tilbyr lag og 
foreninger i Norge donerte og rabatterte programvarelisenser. Lansere CSP-programmet 
i TechSoup for frivillige organisasjoner som ønsker å tilby skytjenester til sine underledd 
gjennom en sentral plattform. 
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SAK 8 
BUDSJETT 

 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Budsjettet for 2021-2022 vedtas. 

 

Forslag til budsjett ligger vedlagt. 

Budsjettforslagene baserer seg på erfaringer fra tidligere år, de føringer som ligger i Strategi 
for Frivillighet Norge 2018-2022 og Handlingsplanen 2020-2021. I det foreslåtte 
rammebudsjettet legges det til grunn økte inntekter, sammenlignet med budsjett for 2019. 
Årsaken er at vi søker om midler knyttet til Frivillighetens år i 2022. For å synliggjøre de 
store prosjektene mer har vi trukket Frivillig.no og Frivillighetens år ut som egne 
budsjettlinjer.  

Spesielt Frivillighetens år påvirker vårt budsjett i vesentlig grad. Det er også større 
usikkerhet knyttet til inntektene og utgiftene her enn det styret vanligvis legger frem for 
årsmøtet. Vi velger likevel å legge det frem fordi det viser det mest sannsynlige scenariet. En 
veldig stor del av kostnadene er knyttet til konkret aktivitet og påvirker ikke lønns- og 
driftskostnader i noe særlig grad. Vi har også etablert et prinsipp der kostnader til lønn og 
kontordrift blir fordelt ut på prosjektene, derfor vil ikke linjene under Kontordrift påvirkes noe 
særlig av store prosjekter. Det som derimot vil påvirkes av økte inntekter til Frivillighetens år 
er momskompensasjonen året etter, derfor øker den posten vesentlig i 2022, den vil også 
være høy i 2023 for så å gå tilbake.   

Finansiering av drift av Frivillig.no er lagt inn i budsjettet med 3 millioner fra 
Kulturdepartementet. Videre søker vi 2,5 millioner til tiltak for økt deltakelse fra 
Helsedirektoratet. For drift og markedsføring av Ungfritid.no har vi bedt om 6 millioner fra 
BFD over statsbudsjettet og vi har en søknad inne hos Bufdir for støtte til implementering i 
organisasjonene. Både Frivillig.no og Ungfritid.no blir virkemidler for økt deltakelse og vi ser 
dette i sammenheng med mål for Frivillighetens år. 

 

  



Budsjett	2021 Budsjett	2022
Inntekter uten fri. År 20 415 000            21 960 000            

Inntekter totalt 35 115 000            59 660 000            

5 760 000              5 930 000              

1 100 000              1 650 000              

3 450 000              3 500 000              

3 225 000              3 600 000              

1 150 000              1 050 000              

5 700 000              6 200 000              

14 700 000            37 700 000            

30 000                   30 000                   

Utgifter uten Fri. År -20 065 000           -21 460 000           

Utgifter totalt -34 765 000           -59 160 000           

-9 705 000             -10 225 000           

-6 720 000             -7 000 000             

-660 000                -675 000                

-50 000                  -50 000                  

-400 000                -400 000                

-550 000                -550 000                

-545 000                -770 000                

-700 000                -700 000                

-80 000                  -80 000                  

-315 000                315 000-                

-3 225 000             -3 600 000             

-1 120 000             1 120 000-             

-14 700 000           -37 700 000           

-5 700 000             6 200 000-             

Driftsresultat 350 000                 500 000                 

Finansposter 170 000                 175 000                 

Resultat 520 000        675 000        

Frivillig.no/ungfritid

Kontorleie

Arrangementer uten inntekt

Prosjekter

Salg av tjenester

Frivillighetens år

Reise

Regnskap og revisjon

Kommunikasjon

Politisk arbeid

Andre kontorkostnader

Avskrivninger

Frivillig.no/ungfritid

Andre inntekter

Kontordrift

Lønn og personal

Frivillighetens år

Salg av tjenester

Budsjett 2021 og ramme 2022

Driftstilskudd KUD

Momskompensasjon

Medlemskontingent

Prosjekttilskudd
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SAK 9 
UTVIDELSE AV MANDAT OG NYTT NAVN PÅ 

VETTVERKSGRUPPE FORSKNING 
 

 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Mandat og navn på nettverksgruppen vedtas. 
	

Frivillighet Norges vedtekter sier følgende om nettverksgrupper: 

§ 4.4 Faste nettverksgrupper 

Etter forslag fra styret eller medlemsorganisasjonene kan medlemsmøtet og årsmøtet 
etablere faste nettverksgrupper. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner har rett til å delta 
i disse. 

 

Forslag til vedtak som forplikter Frivillighet Norge fremmes for styret. 

Frivillighet Norge har tre faste nettverksgrupper: 

• Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner 
• Økonomiske rammevilkår 
• Forskning om frivillighet 

Styret ønsker å foreslå å endre mandat og navn på nettverksgruppen forskning om 
frivillighet. Gruppen har i dag følgende mandat vedtatt av styret 6. desember 2005: 

Nettverksgruppene skal følge med i pågående frivillighetsforskning, drøfte kunnskapsstatus 
og kunnskapsbehov, og drøfte hvordan verdien av og omfanget av frivillig arbeid kan bli 
bedre dokumentert. Gruppen skal særlig drøfte og komme med forslag om hvordan 
frivillighets-forskningen kan fremmes. Det er også en del av gruppens mandat å vurdere 
frivillige virksomheters kompetansebehov og hvordan kompetansen kan økes gjennom 
opplæringstiltak. 

Nettverksgruppen er en åpen samarbeidsplattform for en gruppe av Frivillighet Norges 
medlemsorganisasjoner med interesse for temaområdet.  

Beslutning om opprettelse av nettverksgrupper fattes av Frivillighet Norges styre. Innenfor 
temainnramming i mandatet bestemmer nettverksgruppen sin egen dagsorden og 
arbeidsplan.  

Formålet med nettverksgruppen er å følge med innenfor temaområdet, avklare frivillig sektor 
syn på aktuelle spørsmål, ta nødvendige initiativer og drive løpende utvikling av felles 
politikk. Videre skal nettverksgruppen foreslå strategiske og politiske grep for å fremme 
frivillige virksomheters interesser.  
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Nettverksgruppen ledes av styrets representant(er) i gruppen.  

Nettverksgruppen kalles inn etter behov.  

Nettverksgruppen fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet. Det utarbeides 
referater fra møtene som sendes til nettverksgruppens medlemmer og styret i Frivillighet 
Norge, og gjøres tilgjengelig for medlemsorganisasjonene.  

Nettverksgruppen kan sette i gang utredningsarbeid på eget initiativ. Dersom arbeidet i 
gruppen medfører kostnader (utover rene møtekostnader), avtales budsjettet med daglig 
leder på forhånd.  

I den grad nettverksgruppen tar initiativ overfor andre aktører eller politiske myndighet, skal 
dette skje innenfor rammen fra frivillighetspolitisk plattform. Nettverksgruppen skal sørge for 
å få avklaring i forhold til uavklarte spørsmål og ta politiske initiativ innenfor sitt 
mandatområde. Nettverksgruppen fremmer sine politiske forslag overfor Frivillighet Norges 
styre. 

Bakgrunn 
Siden nettverksgruppen ble opprettet har vi sett at forskning på frivillighet har økt i omfang, 
eksempelvis med etablering av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og 
SSBs årlige Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner. Det er fortsatt et behov 
for å fremme frivillighetsforskning og drøfte kunnskapsbehovet, men styret mener det er rom 
for å utvide mandatet til nettverksgruppen for å sikre en levende debatt og utviklingsarena 
for Frivillighet Norge og medlemsorganisasjonene. 

 

Forslag 
Styret foreslår følgende mandat og navn på nettverksgruppen: 

 
Forskning og utvikling av frivilligheten 

Nettverksgruppene skal følge med i pågående frivillighetsforskning, drøfte kunnskapsstatus 
og kunnskapsbehov, og drøfte hvordan verdien av og omfanget av frivillig arbeid kan bli 
bedre dokumentert. Gruppen skal følge relevant samfunnsutvikling og trender og drøfte 
hvordan dette påvirker frivilligheten og hvordan frivilligheten kan være en positiv bidragsyter 
og relevant del av fremtidens samfunn. Det er også en del av gruppens mandat å vurdere 
frivillige virksomheters kompetansebehov og hvordan kompetansen kan økes gjennom 
opplæringstiltak. 

I henhold til Frivillighet Norges vedtekter i 4.4 skal beslutning om opprettelse av 
nettverksgrupper fattes av Frivillighet Norges Medlemsmøte eller årsmøte. Styret oppnevner 
leder for nettverksgruppen. Innenfor temainnramming i mandatet bestemmer 
nettverksgruppen sin egen dagsorden og arbeidsplan.  

Formålet med nettverksgruppen er å følge med innenfor temaområdet, avklare frivillig 
sektors syn på aktuelle spørsmål, ta nødvendige initiativer og drive løpende utvikling av 
felles politikk. Videre skal nettverksgruppen foreslå strategiske og politiske grep for å 
fremme frivillige virksomheters interesser.  

Nettverksgruppen kalles inn etter behov.  
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Nettverksgruppen fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet. Det utarbeides 
referater fra møtene som sendes til nettverksgruppens medlemmer og styret i Frivillighet 
Norge, og gjøres tilgjengelig for medlemsorganisasjonene.  

Nettverksgruppen kan sette i gang utredningsarbeid på eget initiativ. Dersom arbeidet i 
gruppen medfører kostnader (utover rene møtekostnader), avtales budsjettet med 
generalsekretær på forhånd.   

I den grad nettverksgruppen tar initiativ overfor andre aktører eller politiske myndighet, skal 
dette skje innenfor rammen fra frivillighetspolitisk plattform. Nettverksgruppen skal sørge for 
å få avklaring i forhold til uavklarte spørsmål og ta politiske initiativ innenfor sitt 
mandatområde. Nettverksgruppen fremmer sine politiske forslag overfor Frivillighet Norges 
styre.   

Begrunnelse 
Styret mener det er et stort potensial i at nettverksgruppen også setter seg inn i og 
diskuterer samfunnsutvikling og trender som påvirker hvordan frivillige organisasjoner 
organiserer seg og arbeidet fremover. Dette vil kunne gi organisasjonene kunnskap og 
perspektiver som er nyttige for egen utvikling og ikke minst skape et rom for 
erfaringsutveksling om tema. Vi er alle opptatt av hvordan vi kan sikre at vi er relevante også 
for fremtidens samfunn og utvikling. Derfor er det nyttig å ha et forum hvor nettopp dette er 
tema. 
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SAK 10 
VEDTEKTSENDRINGER 

 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Tilleggsforslag til §4 vedtas. 
Tilleggsforslag ny §4.7 vedtas. 

 

For å sikre at Frivillighet Norge har rutiner og systemer for å forebygge diskriminering og 
trakassering og for håndtering dersom det allikevel skulle skje foreslår styret å endre 
vedtektene. 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 

Følgende forslag ble sendt på høring i organisasjonen: 
 

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 

1. Fastenettverksgrupper 
2. Midlertidige arbeidsgrupper 

Alle beslutningsorganer fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet. I tillegg 
har Frivillighet Norge et sekretariat. 
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Tekst med 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 organisasjonen. Det er ingen andre faste tillitsverv. Gode rutiner må 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. 
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Høringssvar:  
Det kom inn svært få høringssvar, noe som kan sees lys av den krevende situasjonen i 
perioden. De som kom inn var positive til forslagene. Det ble tatt opp at tillegget i forslag A 
også kunne ha være fremmet til §1. Det ble også foreslått at det åpnes for at den som 
suspenderes skal ha anledning til å be om ekstraordinært årsmøte eller ekstraordinært 
årsmøte. Det ligger ikke i forslaget slik det ble sendt på høring. 
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SAK 11 
MANGFOLDSPLAKATEN 

 
 
STYRETS INNSTILLING: 
 
Årsmøtet vedtar Mangfoldsplakaten. Frivillighet Norge vil koordinere det videre arbeidet 
med organisasjonene som signerer Mangfoldsplakaten. 

 

På årsmøtet i 2019 vedtok årsmøtet resolusjonen Nå lager vi mangfoldsplakaten! 
Bakgrunnen for at styret la frem denne resolusjonen var at man ønsket å invitere 
medlemmene i Frivillighet Norge til å i større grad forplikte seg til å jobbe med å øke det 
etniske og kulturelle mangfoldet i organisasjonene og ta i bruk virkemidler for å nå disse 
målene. 

På styremøtet 26.11.2019 satte styret ned en arbeidsgruppe som fikk i mandat å foreslå en 
mangfoldsplakat som skal legges frem får årsmøtet i 2020. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Mihriban Rai   Styret i Frivillighet Norge, leder for arbeidsgruppen. 
Taha Hussein A. Gaffar Multikulturelt initiativ og ressursnettverk 
Irma Julardzija  Norsk folkehjelp 
Even Tømte   De Unges Orkesterforbund (UNOF) 
Sadia Jabeen Iqbal  Norges Handikapforbund 
Kristine Fornes  Norges Husflidslag 
Kim Kantardjiev  Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
Hasti Hamidiasl  KFUK-KFUM Norge 
Elisabeth Kristiansen  DNT – Edru Livsstil 
Mari Kolbjørnsrud  Den Norske Turistforeningen 
Caroline Hop   Norges speiderforbund 
Ida Marie Holmin  Frivillighet Norges sekretariat 
 

Resolusjonen som ble vedtatt i 2019 ble tatt inn i arbeidsgruppens mandat. Mandatet og 
arbeidsgruppens forslag vektlegger særlig arbeidet for å øke det etniske og kulturelle 
mangfoldet i frivillig sektor. Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen i Norge har 
økt vesentlig de siste tiårene og er et av det tydeligste endringene i befolkningen, og vil være 
det også i fremtiden. Frivillige sektor speiler ikke befolkningssammensetningen i dag. Særlig 
i de representative organene i organisasjonene er det vesentlig mindre mangfold en man 
kunne forvente. Dette er en utfordring for sektoren, både opp mot verdien om at alle skal 
kunne delta, legitimiteten til frivillige organisasjoner som en kanal for demokrati og 
representasjon og sektorens muligheter til å ta del i samfunnsutviklingen. 

Arbeidsgruppen har laget forslag til innhold i Mangfoldsplakaten. I tillegg til 
mangfoldsplakaten er det utviklet en verktøyside på www.inkluderingskoden.no der frivillige 
organisasjoner kan signere plakaten og finne verktøy for å ta den i bruk.  
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Styret behandlet arbeidsgruppens forslag til Mangfoldsplakat på styremøte 21. april og 
legger fram følgende forslag til Mangfoldsplakaten for årsmøtet: 

 
 
Mangfoldsplakaten 
 
Frivillig sektor skapes av de som deltar. Større etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen 
gir oss nye muligheter for utvikling av organisasjonen. En mangfoldig organisasjon 
har bredere oppslutning og flere ressurser å spille på. Mangfold gir mulighet for gjensidig 
læring, forståelse og respekt i møtet mellom menneskene. En mangfoldig 
organisasjon anerkjenner at vi er forskjellige og erkjenner at 
noen møter flere ulike barrierer for å delta. Ledelsen i vår organisasjon vil jobbe aktivt for å 
øke mangfoldet og oppfordrer samtidig medlemmene i Frivillighet Norge 
til å ta Mangfoldsplakaten i bruk i sine organisasjoner. 
 
Ville 
Vi oppmuntrer alle ledd i organisasjonen til å øke mangfoldet. 
Vi er villige til å endre oss for å nå inkluderingsmålene våre. 
 
Dette får vi til ved å: 
• sette av nødvendige ressurser til å jobbe for å øke mangfoldet. 
• sette oss konkrete mål for å øke mangfoldet på alle nivå i vår organisasjon. 
• spørre oss om noe ved organisasjonskulturen vår hemmer mangfoldet. 
 
Gjøre 
Vi har aktiviteter og møteplasser som inkluderer etniske og kulturelle minoriteter. 
Nye aktiviteter og møteplasser utvikles sammen med de vi vil nå. 
Vi identifiserer og senker barrierer for deltakelse i organisasjonen. 
 
Dette får vi til ved å: 
• legge inn mål og tiltak for økt mangfold i organisasjonens planer. 
• øke kunnskapen vår om mangfold og jevnlig vurdere hvem vi ikke når. 
• øke mangfoldet når vi velger nytt styre eller ansetter medarbeidere. 
 
Sjekke 
Vi sjekker om arbeidet med mangfold gir resultater. 
Vi sjekker om vi ivaretar mangfold når vi kommuniserer og tar beslutninger. 
Vi sjekker om vi tar i bruk kompetansen hos mangfoldet av de som er i organisasjonen. 
 
Dette får vi til ved å: 
• bestemme hvordan vi måler mangfoldet vårt og hva vi bruker målingen til. 
• kartlegge ressurser og kunnskap om mangfold i egen organisasjon. 
• sjekke om språk og bilder vi bruker viser at vi vil inkludere og være mangfoldige. 
 
På www.inkluderingskoden.no finnes verktøy for å jobbe med mangfold og inkludering. 
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SAK 12  

ÅRSMØTERESOLUSJONER  

(ettersendt 20.5.2020)  

  

STYRETS INNSTILLING:  

Årsmøtet vedtar følgende resolusjoner: 

1. Fjern skatt på dugnad!  
2. Konsekvenser av koronapandemien for frivillig sektor – og veien videre 
3. Organisert fritidsaktivitet for alle barn og unge 

 

Styret legger frem tre årsmøteresolusjoner. En om momskompensasjonsordningen, en om 
konsekvenser av koronapandemien og en om organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.  
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Resolusjon 1: Fjern skatt på dugnad! 
 
Alle partiene som i dag er representert på Stortinget har på et tidspunkt vært for full 
momskompensasjon for frivillige organisasjoner, men dessverre ikke samtidig. Resultatet er 
at staten fortsatt henter inn moms på vafler, fotballer, snøscootere og kostymer. Nå forventer 
Frivillighet Norge at alle partiprogrammer slår fast at momskompensasjon skal regelstyres og 
full momskompensasjon gjennomføres. 
 
Momskompenasjon er en ordning der organisasjoner må betale moms gjennom hele året og 
deretter søke om å få pengene tilbake. I dag settes det av en sum som alle kan søke på, 
men som er for liten til at organisasjonene faktisk får tilbake det de har betalt inn. Det skader 
frivilligheten på to måter: Vi må betale ekstra for å gi noe tilbake til samfunnet og vi vet ikke 
hvor mye vi egentlig har å rutte med før året er over.  
 
Fra 2014 til i dag har gapet økt mellom full momskompensasjon og hva staten faktisk gir. For 
frivilligheten er det derfor svært viktig at partiene forplikter seg framover og står bak 
prinsippet om at vi ikke skal ha moms på dugnad.  
 
Momskompensasjonsordningen må derfor gjøres regelstyrt, slik at frivilligheten har rett til å få 
tilbake det vi har betalt inn i merverdiavgift. Det gir forutsigbarhet og stabilitet for 
organisasjonen. 
 
I Norge er vi veldig mange som er en del av frivilligheten og vi vil gjerne at vi blir enda flere. 
Det gjør noe med oss og det gjør noe med samfunnet vårt. Vi er stolte av det vi får til 
sammen og vi vil gjøre mer. Å investere i frivilligheten er å investere i inkludering, beredskap, 
helse, livskvalitet, innsats mot ensomhet, klima, kulturmangfold og så mye, mye mer. Derfor 
er det nå virkelig på tide å fjerne moms på dugnad, en gang for alle.  
 
Frivillighet Norge ber alle partier ta med følgende formulering i kommende partiprogram: 
 
(Sett inn parti) skal: 

• Innføre regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner, og trappe den opp 
til 100% kompensasjon innen 2024. 
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Resolusjon 2: Konsekvenser av koronapandemien for frivillig 
sektor – og veien videre 
 
 

 
Torsdag 12. mars endret hverdagen seg dramatisk for alle i Norge. For frivilligheten betydde 
tiltakene omstilling, endring og full stopp i aktiviteter og arrangementer som utgjør kjernen i 
virksomheten. Frivilligheten er en stor del hverdagen til mange som nå har vært uten tilbud, 
støtte, sosialt samvær og den viktige opplevelsen av å bruke tiden sin på meningsfylt arbeid 
for noe en tror på. Når samfunnet gradvis åpner opp kan vi starte arbeidet med å ta 
hverdagen tilbake. Vi kan igjen møtes i organisasjonene og ha aktiviteter innenfor de litt mer 
romslige rammene som nå kommer. Dessverre er vår mulighet til å være tilstede, samle, 
utfordre og utvikle samfunnet vårt blitt dårligere fordi vi har mistet så mye inntekt i perioden 
som har vært. Derfor foreslår Frivillighet Norge følgende: 
 
Momskompensasjon  
 
Frivillighet Norge har alltid ment at det ikke skal betales avgift på dugnad. Det gjør vi fortsatt. 
Samtidig er momskompensasjonsordningen en god struktur for å få delt ut støtte raskt til 
organisasjonene basert på aktivitetsnivå som allerede er rapportert inn. I forrige søkerunde 
fikk organisasjonene utbetalt om lag 82 % av sine utgifter til moms. Frivillighet Norge foreslår 
full momskompensasjon for 2018 og 2019 for å tilføre bredden av frivillige organisasjoner 
midler som gjør at vi raskt kan ta opp aktivitet igjen. 
 
Momskompensasjon for frivillighetsbygg 
 
Mange bygg og anlegg som eies av frivillige organisasjoner har stått tomme i månedene som 
har gått. Her er det et potensiale for å få hjulene i gang med positive ringvirkninger for lokalt 
næringsliv. Frivillighet Norge foreslår at det innføres en egen momskompensasjonsordning 
for frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære 
momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner eller 
momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Denne skal dekke momsutgifter til ny-, på- 
og ombyggingskostnader til bygg, anlegg og annen fast eiendom. 
 
Fremtidig støtte 
 
Avlyste arrangementer og aktiviteter på grunn av smittevernregler og anbefalinger gjør at 
mange organisasjoner har hatt svært lav aktivitet og ikke hatt mulighet til å rekruttere 
medlemmer og støttespillere, gjøre investeringer og annen planlagt utvikling av 
virksomheten. Redusert aktivitet og svekket økonomi kan påvirke mulighetene for å søke 
støtte i lang tid fremover. Det er viktig at myndighetene og andre med relevante ordninger 
viser fleksibilitet i de kommende årene, og ikke bruker aktivitetsnivået i 2020 som grunnlag 

Fakta fra Frivillighet Norges kartlegging blant 
medlemsorganisasjoner om konsekvenser av 
koronapandemien: 
 

• 82 % har inntektstap. 

• 63 % av organisasjonene opplever redusert drift. 

• 52 % er bekymret for at noen av deres underledd ikke 
har økonomiske muskler til å håndtere situasjonen. 

• 32 % opplever økte kostnader. 
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for beregning av tilskudd. Eksempelvis kan en benytte tidligere år/gjennomsnitt av tidligere år 
som utgangspunkt.  
 
Tiltakspakke for omstilling  
 
For mange har dette vært en periode med rask omstilling, kreative løsninger og innovasjon. 
Behovet for omstilling vil ikke forsvinne, selv om samfunnet gradvis gjenåpnes. Omstilling 
handler ikke bare om å endre ressursbruk, det koster også penger. Omfattende digitalisering 
krever utstyr. Samtidig har mange av endringene stor verdi også etter krisen. Frivillighet 
Norge foreslår en tiltakspakke for omstilling hvor frivillige organisasjoner kan søke om støtte 
til investeringer som er gjort for å kunne opprettholde drift og tilpasse virksomheten i 
perioden og for å kunne sette i gang ny aktivitet innenfor de rammene som fortsatt gjelder. 
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Resolusjon 3: Organisert fritidsaktivitet for alle barn og unge 

 
 
Frivillighet Norge vil bidra til at flere barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet, og 
spesielt barn i familier med vedvarende lavinntekt. Derfor må Regjeringen basere innsatsen 
for barn og unge på at alle skal kunne få tilgang til fellesarenaer uten høye kostnader. 
 
«Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet 
sammen med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.» 
 
Dette målet har Frivillighet Norge, Regjeringen, Kommunesektorens organisasjon (KS) og en 
rekke andre frivillige organisasjoner signert på i Fritidserklæringen. Dette forplikter oss til å 
arbeide sammen for at alle barn får oppfylt sin rett på en meningsfull fritid. 
 
Stadig flere barn faller utenfor 
Andelen barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt øker hvert år, og 
ifølge SSB gjaldt dette i 2018 nærmere 111 000 barn. 
 
Deltakelse i fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet og felleskap og gjør barn og unge i stand til 
samfunnsdeltakelse. For å kunne skape trygghet og samhold er det viktig at aktivitetene 
pågår over tid. Medlemskap i en frivillig organisasjon gir en god ramme for deltakelse. 
Frivilligheten har lang erfaring med å skape inkluderende fellesskap og er vi er bevisst på 
vårt felles ansvar for å skape en frivillig sektor som er tilgjengelig for alle. 
 
Koordineringsgruppen for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid19-pandemien har 
identifisert 12 grupper med sårbare barn og unge. De anslår at minst 20 % av landets barn 
og unge faller inn i minst en av gruppene. Det er grunn til å tro at disse også i mindre grad 
deltar i organiserte fritidsaktiviteter til vanlig. Vi er bekymret for at nedgangen av 
fritidsaktiviteter på grunn av koronapandemien fører til at flere vil bli forhindret fra å delta i 
organiserte fritidsaktiviteter. Når organisasjonene nå starter opp aktivitetene igjen er det 
spesielt viktig at aktiviteter er åpne, inkluderende, relevante og ikke for dyre å delta på.  
 
 
Fritidskortet 
 
Regjeringen har lansert Fritidskortet som et virkemiddel for å øke deltakelsen i faste 
organiserte fritidsaktiviteter. Kortet skal gi flere barn økonomisk mulighet til å bli med på 
fritidsaktiviteter. Frivillighet Norge er glad for satsingen og vil bidra til at fritidskortet skal bli en 
suksess. For å sikre aktuelle og relevante aktiviteter må barn og unge få kjennskap til 
mangfoldet av ulike fritidsaktiviteter som er tilgjengelig for dem der de bor. Vi i 
organisasjonene må aktivt invitere, inkludere og følge opp barn og familier som ikke har 
deltatt hos oss tidligere. Det er avgjørende at ordningen blir enkel å bruke og at den er 
innrettet for å unngå sosial stigmatisering. 
 
 
Ungfritid.no 
 
Ungfritid.no lanseres som et gratis nasjonalt rekrutteringsverktøy for organisasjonene fra 
2021. Ungfritid.no skal gi økt synlighet for fritidsaktiviteter i regi av organisasjoner og bidra til 
økt rekruttering og deltakelse. For å lykkes med dette må: 
 

• organisasjonene tilby et mangfold av tilgjengelige arenaer og aktiviteter som barn og 
unge kjenner seg igjen.  



 6 

• organisasjonene vise fram verdien av deltakelse i en organisasjon og aktivt oppsøke, 
legge til rette for og ta godt imot nye deltakere. 

• offentlige ansatte i kommunene som er i kontakt med utsatte familier kjenne til 
Ungfritid.no og hvordan den kan bidra til økt deltakelse i de frivillige organisasjonene. 

• lokale og nasjonale myndigheter sikre at frivillige organisasjoner har ressurser til å ta 
imot deltakerne som ønsker å være med. 

 
Fritidserklæringen gir oss et felles ansvar for å gi barn og unge en meningsfull fritid. Vi er 
klare til å gjøre vår del av jobben og inviterer lokale og nasjonale myndigheter til å være med 
og bidra til at flere barn og unge kan finne sitt fellesskap.  
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SAK 13 
VALG 

 
 

VALGKOMITEENS INNSTILLING: 
 
Årsmøtet velger: 

- Kjell Erik Ullmann Øie som leder for 2 år. 
- Toril Skjente som styremedlem for 2 år. 
- Andreas T. Borud som styremedlem for 2 år. 
- Erik Unaas som styremedlem for 2 år. 
- Fahim Naeem som styremedlem for 1 år.  
- Leif-Ove Hansen, Mina Gerhardsen og Mihriban Rai, som hhv. 1., 2. og 3. 

varamedlem for 1 år.  
 

Reglene for valg av styret i Frivillighet Norge finnes i vedtektene § 4.1.2 og § 4.2:  
https://www.frivillighetnorge.no/om-frivillighet-norge/vedtekter 

I tillegg gjelder en instruks for valgkomiteen vedtatt av årsmøtet 5.12.2004: 
https://www.frivillighetnorge.no/om-frivillighet-norge/valgkomite 

 
Valgkomiteen har bestått av følgende personer: 
Leder Inge Carlén, Voksenopplæringsforbundet  
Medlem Johannes Heggland, Kirkens Bymisjon 
Medlem Anne Karin Kolstad, HiVNorge 
Medlem Unni Færøvik, Korpsnett Norge 
Medlem Betül Çokluk, Diabetesforbundet 
Ass. generalsekretær i Frivillighet Norge, Ida Marie Holmin har vært sekretær for komiteen. 
 
Styret i Frivillighet Norge har i perioden siden årsmøtet i 2019 bestått av:  
Styreleder Heikki E. Holmås I styret siden 2017. 
Nestleder Ingvild Endestad  FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. I  
    styret siden 2019. 
Medlem Rita Hirsum Lystad Norges Musikkorpsforbund. I styret siden 2019.  
Medlem Karen Kvalevåg Norges Idrettsforbund. I styret siden 2019 (valgt for ett  
    år). 
Medlem Kristin W. Sandnes Redningsselskapet. I styret siden 2017. 
Medlem Helge Simonnes KNIF, Misjonsalliansen, Normisjon. I styret siden 2015. 
Medlem Gunnar Haugsveen Norges Blindeforbund. I styret siden 2015.  
1. varamedlem Andreas T. Borud  LNU. I styret siden 2017. 
2. varamedlem Mina Gerhardsen Nasjonalforeningen for Folkehelsen. I styret siden 2019. 
3. varamedlem Mihriban Rai  Likestilling, inkludering og nettverk. I styret siden 2019. 
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Følgende styremedlemmer er på valg på årsmøtet 28.5.2020: 
Styreleder  Heikki Eidsvoll Holmås 
Medlem  Karen Kvalevåg  Norges Idrettsforbund.  
Medlem  Kristin W. Sandnes  Redningsselskapet.  
Medlem  Helge Simonnes  KNIF, Misjonsalliansen, Normisjon.  
Medlem  Gunnar Haugsveen  Norges Blindeforbund.  
1. varamedlem  Andreas T. Borud   LNU. 
2. varamedlem  Mina Gerhardsen  Nasjonalforeningen for Folkehelsen.  
3. varamedlem  Mihriban Rai   Likestilling, inkludering og nettverk.  

 

Valgkomiteens arbeid 

Leder, 4 faste styremedlemmer samt 3 varamedlemmer er på valg til dette årsmøtet. 
Normalt skulle det vært valg på kun tre faste styremedlemmer, men ett styremedlem ble på 
årsmøtet i 2019 kun valgt for ett år og denne styreplassen er derfor på valg også i år, da for 
det året som gjenstår av valgperioden.  

Valgkomiteen har i sitt arbeid hatt samtaler med styreleder og generalsekretær i Frivillighet 
Norge. Komiteen har også fått presentert styrets egenevaluering i sitt arbeid.  
 
Valgkomiteen mottok følgende 12 nominasjoner på kvalifiserte kandidater til de ledige 
vervene: 

 

 
Nominert av Navn  Stilling Nominert til  

1 
Norske Kvinners 
Sanitetsforening 

Brit Eirin Bøe Olssøn Avdelingsleder Styremedlem 

2 
Pakistansk 
Kulturforening Skedsmo 

Fahim Naeem Leder Styremedlem 

3 Redningsselskapet Per Hindenes Spesialrådgiver Styremedlem 

4 
LNU Andreas Tangen 

Borud 
Generalsekretær Styremedlem 

5 
Likestilling, Inkludering 
og Nettverk 

Mihriban Rai Styreleder Styremedlem 
/Vara 

6 

Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon Oslo 

Kjell Erik Ullmann Øie Direktør for avdeling 
for samfunn og 
utvikling 

Styreleder 

7 
Nasjonalforening for 
folkehelsen 

Mina Gerhardsen Generalsekretær Styremedlem 
/Vara 

8 Norges Blindeforbund Sverre Fuglerud Seksjonsleder Styremedlem 

9 KNIF AS Helge Simonnes Styreleder Styremedlem 

10 
Norges 
Kulturvernforbund 

Toril Skjetne Generalsekretær Styret 
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11 NIF Erik Unaas Styremedlem Styremedlem 

12 
Unge 
funksjonshemmede 

Leif-Ove Hansen Generalsekretær Styremedlem 

 

Valgkomiteens vurderinger 

Målet for valgkomiteen har vært å bidra til et godt sammensatt styre som både representerer 
bredden av medlemsorganisasjonene og vil ha en helhetlig og konsensusorientert 
tilnærming til de frivillighetspolitiske spørsmålene som Frivillighet Norge arbeider med. 
Videre har det vært viktig for valgkomiteen å sette sammen et styre som har bredde, tyngde 
og erfaring slik at de kan bidra med kompetanse på de frivillighetspolitiske sakene som står 
og vil stå på den politiske dagsorden i Norge og som Frivillighet Norge skal jobbe med i 
kommende valgperiode.  

Valgkomiteens mener det er svært viktig at det er en rotering mellom organisasjoner som er 
representert i styret, samtidig som vi har vektlagt kontinuitet. Vi anser at begge disse 
perspektivene er godt ivaretatt i innstillingen da vi har innstilt på både nye og dyktige 
styrekandidater, samt innstilt på gjenvalg på de fleste sittende styremedlemmer og 
varamedlemmer som stilte for en ny periode. Kjønnsbalanse, mangfold, erfaring og 
realkompetanse har også vært viktige kriterier.  

Valgkomiteen har også i sitt arbeid søkt å speile sammensetningen i befolkningen i 
sammensetningen i styret. Det betyr at mangfold har vært et viktig kriterium. Valgkomiteen 
mener det er viktig for helheten i Frivillighet Norge at styret i organisasjonen representerer 
mangfoldet i befolkningen generelt og frivilligheten spesielt. Ettersom dette har vært en 
utfordring i tidligere nominasjonsprosesser, har vi også denne gangen vektlagt 
minoritetsperspektivet tungt. Det er derfor gledelig at vi denne gangen kan innstille to 
personer som kan ivareta mangfoldsperspektivet. Fahim Naeem har bakgrunn fra 
Pakistansk Kulturforening Skedsmo som jobbe med integrering med fokus på kultur, skole, 
helse og familieutfordringer. Fahim har deltatt aktivt i Frivillighet Norge, blant annet som 
medlem i ressursgruppen for Inkludering på topp. Mihriban Rai er styreleder for LIN 
(Likestilling, Inkludering og Nettverk), en frivillig flerkulturell organisasjon dannet av kvinner 
som jobber for likestilling og inkludering av minoriteter. Hun har sittet i styret som 
varamedlem også i foregående periode. Mihriban har vært leder for arbeidsgruppen for 
Mangfoldsplakaten som styret i Frivillighet Norge satte ned i november 2919. 

Valgkomiteen vurderer at en viktig årsak til at Frivillighet Norge har lykkes med å bli 
frivillighetens viktigste talerør i overordnede frivillighetspolitiske saker er blant annet at store 
synlige aktører i frivilligheten har vært representert i organisasjonens styre siden oppstart. At 
de ulike organisasjonenes øverste ledelse har vært representert anses som viktig. Frivillighet 
Norge har behov for den kompetansen og legitimiteten som store synlige aktører i frivillig 
sektor bidrar også videre framover. Valgkomiteen har derfor i sitt arbeid vært opptatt av at en 
bredde av organisasjonsmiljøer er representert i styret i Frivillighet Norge, både innenfor 
bl.a. områder som idrett, interessepolitikk, kultur, barn og unge, livssyn, nedsatt 
funksjonsevne og humanitær virksomhet. Samtidig er det viktig for bredden og forankringen i 
styret og legitimitet i medlemsorganisasjonene at nye og mindre organisasjoner er 
representert. I innstillingen anser vi at det er en god balanse mellom alle disse faktorene.  

I tillegg har valgkomiteen sett det som viktig at styret i Frivillighet Norge er sammensatt av 
personer med ulike partipolitisk tilknytning dersom kandidatene er politisk aktive. Dette for at 
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omverden ikke skal ha en oppfatning av at Frivillighet Norge har noen partipolitiske 
preferanser. 

Ved innstilling til vervet som styreleder har vi vektlagt at vedkommende burde ha bred 
erfaring fra politisk arbeid og et solid politisk nettverk, forståelse for politiske prosesser, 
erfaring fra organisasjonsarbeid og evne til å være samlende og inkluderende. Vi mener den 
innstilte kandidaten vil være en utmerket leder for Frivillighet Norge de kommende to årene 
og oppfyller alle de nevnte kriteriene på en svært god måte.  

Valgkomiteen i Frivillighet Norge legger frem en innstilling hvor et samlet styre representerer 
et bredt mangfold av organisasjoner. Politikk, samfunnsliv, kulturliv, barne- og 
ungdomsorganisasjoner, idrett, humanitære organisasjoner, organisasjoner for 
funksjonshemmede, folkehelse og livssynsorganisasjoner representert. 

Statistikk 

Kjønnsfordeling: 5 kvinner og 5 menn. 
Aldersfordeling: 29 til 61 år (snittalder 48,6 år)  
 

Presentasjon av kandidatene 

Styreleder for 2 år 
Kjell Erik Ullmann Øie er 60 år og arbeider som avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon, 
avdeling samfunn og utvikling. Han har tidligere vært generalsekretær i Plan Norge, 
statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og har en lang karriere som både tillitsvalgt 
og ansatt i Arbeiderpartiet og ulike departement. Han har lang og bred erfaring som ansatt 
og tillitsvalgt i en rekke større og mindre organisasjoner som startet med vervet som leder av 
Det Norske Forbund av 1948 (nå Foreningen FRI). 
 
Fast styremedlem for 2 år 
Toril Skjetne er 47 år og arbeider som generalsekretær i Norges Kulturvernforbund som er 
paraplyorganisasjon for 26 frivillige kulturvernorganisasjoner. Hun har vært leder av 
planlegging- og informasjonsseksjonen i Flyktninghjelpen i Oslo, hvor hun tidligere også har 
arbeidet som prosjektleder. Hun er utdannet med master i antropologi og utvikling, har mer 
enn 15 år ledererfaring, bred erfaring fra organisasjonsarbeid og internasjonalt arbeid i FN.  
 
Fast styremedlem for 2 år 
Andreas Tangen Borud er 29 år og generalsekretær i LNU, Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner. LNU er en paraplyorganisasjon og representerer totalt cirka 500 
000 medlemmer. Anders Borud har i to foregående valgperioder vært varamedlem til styret i 
Frivillighet Norge og har bred erfaring fra frivilligheten, har hatt sentrale verv og oppgaver i 
studentorganisasjoner og vært leder av Elevorganisasjonen. Anders Borud representerer en 
bred medlemsmasse, og et viktig felt for utvikling av frivilligheten.  
 
Fast styremedlem for 2 år 
Erik Mogens Unaas er 61 år og er styremedlem i Norges Idrettsforbund. Unaas har lang 
erfaring fra ulike verv i idretten og som gründer og ansvarlig redaktør i SPORTMEDIA. Fra 
2011 har Unaas vært ordfører i Eidsberg Kommune, til kommunen ble slått sammen med 
andre, og representerer Høyre. Han har bred erfaring fra media, innehatt en rekke frivillige 
verv i kommunen og fylkeskommunen og i lokalt næringsliv. 
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Fast styremedlem for 1 år 
Fahim Naeem er 52 år og har bakgrunn fra Pakistansk Kulturforening Skedsmo og har 
deltatt aktivt i Frivillighet Norge, blant annet som medlem i ressursgruppen for Inkludering på 
topp. Fahim arbeider som rådgiver i Tema Infotrygd og har lang erfaring som rådgiver 
innenfor NAV-systemet. Foruten dette har Fahim lang erfaring som tillitsvalgt i 
organisasjonslivet. 
 
Varamedlemmer for 1 år 
 
1. varamedlem 
Leif-Ove Hansen er 36 år og generalsekretær i Unge Funksjonshemmede. Han er utdannet 
sykepleier med Master i erfaringsbasert helseadministrasjon. Han har vært arbeidende 
styreleder i pasientorganisasjonen HivNorge i 3 år, jobbet som prosjektmedarbeider i Skeiv 
Verden, sykepleierkonsulent, vært engasjert og jobbet i SV. Han har bred erfaring som 
brukermedvirker og utvalgsmedlem i Sykehusinnkjøps spesialistutvalg.  

2. varamedlem  
Mina Gerhardsen er 44 år og generalsekretær i Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Mina 
har hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo kommer fra jobben som 
kommunikasjonsdirektør i NORAD og har en fortid blant annet som generalsekretær i Actis, 
fra ulike sentrale politiske verv i Arbeiderpartiet, som statssekretær ved Statsministerens 
Kontor og i Kulturdepartementet. Mina har tidligere vært medlem av valgkomiteen i 
Frivillighet Norge. Hun har stor kunnskap om frivillighet, ledelse, politiske prosesser og har et 
stort nettverk.  

3. varamedlem 
Mihriban Rai er 50 år med en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI og er 
avdelingsdirektør i Kulturtanken i Oslo. Hun er styreleder for LIN, Likestilling, inkludering og 
nettverk som blant annet jobber med dialog og tillit mellom minoritetsbefolkningen og det 
norske samfunnet. Mihriban har hatt flere lederstillinger i Oslo kommune og vært 
lokalpolitiker som medlem av helse- og sosialkomiteen i bydel Bjerke. Valgkomiteen mener 
at Mihribans kompetanse, erfaring og posisjon i frivilligheten samt profesjonelle tilhørighet i 
kulturfeltet gjør henne godt egnet til en plass i styret i Frivillighet Norge.  

 

Dersom valgkomiteens innstilling vedtas av årsmøtet vil styret i Frivillighet Norge for 
perioden 2020-2021 bestå av følgende: 

Styreleder  Kjell Erik Ullmann Øie, Kirkens Bymisjon (ny, på valg i 2022) 
Nestleder Ingvild Endestad, Foreningen FRI (på valg i 2021) 
Medlem Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund (på valg i 2021)   
Medlem Erik Unaas, Norges Idrettsforbund (ny, på valg i 2022)   
Medlem Toril Skjetne, Norges Kulturvernforbund (ny, på valg i 2022) 
Medlem Andreas T. Borud, LNU (gjenvalg, på valg i 2022) 
Medlem Fahim Naeem, Pakistansk Kulturforening Skedsmo (ny, på valg i 2021) 
1. Varamedlem Leif-Ove Hansen, Unge funksjonshemmede (ny, på valg i 2021) 
2. Varamedlem Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen (gjenvalg, på valg i 
2021) 
3. Varamedlem Mihriban Rai, LIN (gjenvalg, på valg i 2021) 
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STYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITEVALGKOMITEENS INNSTILLING: 
 
Valgkomiteen velges for ett år av gangen. 
 
Navn Organisasjon Funksjon Kommentar 
Inge Carlén Bakgrunn fra flere 

frivillige organisasjoner 
Leder Gjenvalg.  

Medlem i valgkomiteen 
siden 2016 

Anne Karin Kolstad 
 

HIV-Norge 
 

Medlem Gjenvalg.  
Medlem i valgkomiteen 
siden 2019 

Unni Færøvik 
 

Korpsnett Norge  
 

Medlem Gjenvalg.  
Medlem i valgkomiteen 
siden 2019 

Hasti Hamidiasl KFUK-KFUM Medlem Ny 
Simen Saxebøl Røde kors Medlem Ny 

 
 
 
STYRETS INNSTILLING TIL REVISOR: 
 
Årsmøtet velger Trine Angell-Hansen fra RSM Norge til revisor for Frivillighet Norge. 

 
Revisor 
Frivillighet Norge skiftet revisor i 2019. Styret innstiller revisor Trine Angell-Hansen fra RSM 
Norge som revisor for Frivillighet Norge. 
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