ER DU AKTIV I
LAG OG
FORENINGER
DER DU BOR?

Frivillighet Norge har utarbeidet en veileder som
viser hvordan lag og foreninger kan bli mer synlig i
lokalpolitikken i din kommune.

Finn den på: www.frivillighetnorge.no
Klikk på fanen Kurs & verktøy og deretter på
Veileder for lokal frivillighetspolitikk

Hvorfor en veileder?
I Norge har vi et bredt folkelig engasjement gjennom deltakelse i frivillige lag og
foreninger lokalt. I kommunene driver lag og foreninger bl.a. med idrett, helse og
sosialomsorg, beredskap, friluftsliv, miljøvern og nærmiljø samt hele spekteret av
kulturelle aktiviteter. Alt dette er med å bringe folk sammen og skaper lokal tilhørighet.
Målet med veilederen er å inspirere lag og foreninger til gå i en tettere dialog
med kommunen. På den måten kan du og din forening være med å påvirke at
frivilligheten blir mer synlig i lokalpolitikken. Sammen med kommunen er dere
nærmiljøbyggere. Dere har mye å vinne på å kjenne til hverandre. Veilederen
beskriver hvordan dere i fellesskap kan skape vekst og utvikling for alle som er
engasjert i lag og foreninger.

Hva får jeg igjen ved å lese veilederen?
I Norge er vi verdensmestere i frivillighet med 10 millioner medlemskap i over 80
000 lag og foreninger. 79 % av befolkningen er medlem i minst én organisasjon
og 48 % av de over 16 år deltar aktivt. I følge Statistisk sentralbyrå bidrar
frivilligheten med over 100 milliarder kroner i verdiskaping. Det tilsvarer over
halvparten av verdiskapningen i industrien i Norge.
Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for frivilligheten. I veilederen finner
du råd om hvordan lokale lag og foreninger kan gjøre politikerne i din kommune
oppmerksomme på nettopp det. Du kan blant annet lese mer om:

•

hvorfor man bør engasjere seg i frivillighetspolitikk i egen kommune?

•

hvordan man kan gå frem for å påvirke kommunen til å lage en politikk for
lag og foreninger?

•

hvilke fordeler du kan oppnå ved at kommunen, i samarbeid med dere,
lager en politikk for lag og foreninger?

Hva får jeg igjen ved å engasjere meg i
dialogen med kommunen?
Ditt engasjement kan bidra til at kommunen får vite hva den bør styre etter for
å legge til rette for frivilligheten lokalt. Du kan bidra med konkrete beskrivelser
av hvordan kontakt og samhandling mellom kommunen og lag og foreninger bør
foregå. Dette øker sjansen for at det skapes bedre samarbeid mellom kommunen
og mangfoldet av lokale lag og foreninger.
Ved å ta initiativ til en aktiv dialog med kommunen øker sjansen for at det skal
bli lettere og enda mer stimulerende å engasjere seg i lag og foreninger. Målet er
at det skal gjøre medlemskap og engasjement i lag og foreninger mer inspirerende,
morsommere og enda mer interessant fordi;

•

dere får synliggjort overfor kommunen hva dere er gode på og hva dere kan
bidra med

•

det øker sjansen for at din og andres lag og foreninger skal få rammevilkår
som gjør det enklere å være aktiv i en organisasjon

•

du får påvirkningsmulighet og innflytelse i hvordan kommunen legger til
rette for din forening

•

det er lærerikt å lære mer om alt som skjer i lag og foreninger i lokalmiljøet

Hvem er frivillighet Norge?
Frivillighet Norge har i dag mere enn 280 medlemmer som til sammen representerer
over 50 000 lag og foreninger over hele landet. Sammen arbeider vi for å løfte det
frivillige engasjementet lokalt. Frivillighet Norge er den viktigste dialogpartneren for
myndighetene i frivillighetspolitiske saker.

Spørsmål eller innspill?
Ta kontakt!

Frivillighet Norge | St. Olavsgate 25 0166 Oslo | tel. 21 56 76 50
web frivillighetnorge.no | twitter @frivillighet

