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InnlednIng

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. 
Vi arbeider for å skape større rom for frivilligheten. Det offentlige må etablere 
en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, 
som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mang-
foldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av 
frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivilligheten er først og fremst lokal. Derfor er det viktig at kommunene 
etablerer en helhetlig, lokal frivillighetspolitikk. Mangfoldet i frivillig sektor, 
omfang og betydning må gjenspeiles i lokalpolitikken ved at kommunen tar 
ansvar for å legge til rette for gode vilkår for frivilligheten. En helhetlig  
frivillighetspolitikk øker sjansen for vekst og utvikling for alle typer  
organisasjoner i kommunen. Den vil også bedre samarbeidet mellom de  
lokale foreningene og kommunen, styrke lokaldemokratiet og føre til mer 
aktive, trygge og bærekraftige lokalmiljøer.

Frivillighet Norge gjennomførte i 2007 en kartlegging av frivillighets- 
politikken i landets kommuner. Konklusjonen fra den gang var at til tross for 
mange gode enkelttiltak i kommunene, har de fleste mye å gå på før det er 
etablert helhetlige rammer for den lokale frivilligheten, blant annet gjennom å 
utvikle en egen frivillighetspolitikk.

KS og Frivillighet Norge utviklet sammen i 2009 en felles plattform for 
samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Plattformen ble revidert og 
videreført i 2013 og 20151 . Plattformen er et sentralt prinsippdokument for  
videreutvikling av samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig  
sektor i Norge. Formålet er å legge til rett for gode prosesser og dermed bidra 
til å styrke demokratiet, skape forutsigbarhet og ivareta frivillighetens  
selvstendige stilling som en egen samfunnssektor. I denne rapporten refererer 
vi til denne plattformen som ”samarbeidsplattformen”.

KS og Frivillighet Norge har gjennomført en ny kartlegging av frivillighets-
politikken i landets kommuner høsten 2014 som denne rapporten baserer seg 
på.
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gjennOmFørIng 

Kartleggingen ble gjennomført i tids-
rommet 23. oktober til 5. november 
2014. Henvendelsen ble rettet til 
rådmann via kommunenes og  
fylkeskommunenes postmottak.  
Totalt ble 447 respondenter invitert 
til å delta (19 fylker og 428 kom-
muner), og 127 komplette svar ble 
mottatt. 14 respondenter har svart på 
deler av undersøkelsen. Svarprosenten 
er noe lavere enn i 2007, som kan 
skyldes at henvendelsen sist kun ble 
rettet kommunen og ikke spesifikt til 
rådmannen. Tidspunkt for når  
undersøkelsen ble sendt kan også 
være en medvirkende årsak, da mange 
rådmenn er opptatt med budsjett-
behandling på denne tiden av året. 

1. Plattformen kan lastes ned fra Frivillighet 
Norges nettside, www.frivillighetnorge.no
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FrIvIllIghet SOm pOlItIkkOmråde 

Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle anbefalte landets  
kommuner å etablere en frivillighetspolitikk. Stortingsmelding nr. 34 (2012–
2013) Folkehelsemeldingen og stortingsmelding nr. 29 (2012–2013) Morgen-
dagens omsorg har også pekt på behovet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) har også oppfordret til det, siden de mener at en helhetlig frivillig-
hetspolitikk bidrar til å styrke kommunenes samarbeid med frivillige organi-
sasjoner om integrering og bosetting. 

I årets kartlegging oppgir 32 prosent av respondentene at kommunene  
har en vedtatt en frivillighetspolitikk2. Til sammenligning oppgav kun 13,8 
prosent av respondentene at kommunene hadde en vedtatt en frivillighets-
politikk i 2007.

har kommunen vedtatt en frivillighetspolitikk?

er frivillighet et eget tema i kommuneplanleggingen?

er frivillighet et eget tema i kommuneplanleggingen?

er frivillighet et eget tema i kommuneplanleggingen?

hvis ja: når ble denne senest revidert eller endret?

hvis nei: eksisterer det planer om å vedta en frivillighetspolitikk i inneværende periode?

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Før 2007

32% (45)

75% (103)

87% (39)

67% (57)

2% (1)

15% (13)

62% (86)

20% (28)

9% (4)

28% (24)

22% (10)

76% (65)

6% (8)

4% (6)

2% (1)

5% (4)

76% (34)

9% (8)

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

2007-2011

Vet ikke

Vet ikke

Vet ikke

Vet ikke

Vet ikke

Etter 2011

25%

25%

25%

25%

25%

25%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

100%

100%

100%

Mer enn dobbelt så mange kom-
muner oppgir at de har vedtatt en 
frivillighetspolitikk sammenlignet 
med 2007, noe som er en positiv 
utvikling. Av de som ikke har en  
frivillighetspolitikk, oppgir 14 at de 
har planer om å utvikle det i inne-
værende periode, det vil si før  
kommunevalget i 2015.

2. Vi har ikke definert ordet ”frivillighets-
politikk” i kartleggingen, så det kan være 
stor variasjon mellom rådmennene med 
tanke på hva de legger i begrepet.  
Frivillighet Norge har derfor gjennomført 
en oppfølgingsundersøkelse for å få mer 
kunnskap om frivillighetspolitikken i de 
kommunene som har svart ”ja” på  
spørsmålet. Resultatene av oppfølgingen 
vil bli offentliggjort på Frivillighet Norges 
nettsider, www.frivillighetnorge.no 

Vi opplever at samarbeid med frivillige organisasjoner ikke lenger kan sies 
å være enkelttiltak, men at frivillighet langt på vei har blitt etablert som et 
politikkområde i mange kommuner. 

I tråd med samarbeidsplattformen, bør en lokal frivillighetspolitikk inne-
holde virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten. Eksempler på virke-
midler kan være økonomisk støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med 
universell utforming og kontakt- og informasjonsmuligheter innad i kommu-
nen. Frivillighetspolitikken bør favne hele bredden av frivillige organisasjoner 
i kommunen, og ikke være avgrenset til for eksempel idretts-, kultur- eller 
helse- og omsorgsområdet. I følge samarbeidsplattformen skal det offentlige 
tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn 
for en aktiv og voksende frivillig sektor. For å oppnå dette må frivilligheten 
omtales i kommuneplanleggingen. I årets undersøkelse oppgir 3 av 4 rådmenn 
at frivillighet er et eget tema i kommuneplanleggingen. Dette er samme andel 
som ved gjennomføringen i 2007 hvor 75,8 prosent oppgav det samme.

I kommuner som har vedtatt en  
frivillighetspolitikk, oppgir 89 
prosent at frivillighet er et tema i 
kommuneplanleggingen. Av de som 
ikke har vedtatt en frivillighets- 
politikk, oppgir 67 prosent det 
samme. Det betyr at kommuner  
med egen frivillighetspolitikk har 
langt større sannsynlighet for å ha  
frivillighet som eget tema i  
kommuneplanleggingen. Det kan 
tyde på at en vedtatt frivillighets- 
politikk påvirker planprosessen i 
kommunene, slik at frivillig sektor i 
større grad blir inkludert.

Alle respondenter:

Utvalg: kommuner med en vedtatt frivillighetspolitikk:

Utvalg: kommuner som ikke har en vedtatt frivillighetspolitikk:

100%

100%

100%
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kArtleggIng Av den lOkAle FrIvIllIgheten  

Det er vesentlig at kommunen vet hvor skoen trykker for frivilligheten lokalt: 
Hvilke ressurser de frivillige organisasjonene har, hva de driver med, hvilke 
utfordringer de har og hva de har behov for. Første skrittet for å etablere en 
frivillighetspolitikk, er å gjennomføre en kartlegging av den lokale frivillig-
heten. Kartleggingen må ikke begrenses til navn og tilstedeværelse, men også 
hvilke ressurser, muligheter, utfordringer og målsetninger de frivillige aktørene 
i kommunen har. 

Av alle respondentene, oppgav 74 prosent av rådmennene at det er  
gjennomført en kartlegging. For kommunene som allerede har vedtatt en 

FrA SAmArbeId tIl SAmhAndlIng   

Et godt samarbeid med frivillige organisasjoner vil bidra til å styrke kommu-
nens rolle som samfunnsaktør. Inkludering og aktivisering er eksempler på 
områder som kan skape verdier for kommunen og som bidrar til økt demo-
krati og deltakelse. I følge samarbeidsplattformen bør kommunene og frivillige 
organisasjoner drøfte hvordan man sammen kan finne nyskapende arbeids-
former og nye løsninger på utfordringer i lokalsamfunnet.

Det finnes i dag et utstrakt samarbeid mellom kommuner og lokale frivillige 
organisasjoner. Samtidig viser kartleggingen at et betydelig antall av råd-
mennene ønsker å øke samhandlingen med frivillig sektor, spesielt innen helse 
og omsorg. Ønsket om økt samarbeid og samhandling er positivt, men stiller 
samtidig krav til at kommunen evner å skape samarbeidsarenaer som ivaretar 
frivillighetens egenverdi.

3 av 4 rådmenn oppgir at det er inngått en samarbeidsavtale med minst én 
organisasjon og 63 prosent opplever at de gjennom samarbeid med frivillige 
organisasjoner har skapt nye arbeidsformer og løsninger som har ført til nye 
samarbeid innen forebygging, helse eller velferd.

SAmArbeIdSStrUktUrer   

For å lykkes med et samarbeid må det være en kontinuerlig kontakt og dialog 
mellom samarbeidspartene. Siden det ofte kan være flere hundre lag og for-
eninger i en kommune er det vanskelig å ha kontakt med hver enkelt. Derfor 
kan utfallet bli at kommunen konsentrerer seg om de organisasjonene som 
kommunen mener det er relevant å ha kontakt med. Samarbeidsplattformen 
slår fast at kommuner bør ha en arena for kontinuerlig dialog med frivillig 
sektor, hvor alle organisasjoner inviteres til å delta. 

De fleste kommuner har i dag et idrettsråd og noen har også opprettet et 
kulturråd. Hensikten med et frivillighetsråd eller frivillighetsforum som har 
alle frivillige organisasjoner i kommunen som målgruppe, er å sikre at kom-
munen står i dialog med hele bredden av frivillige organisasjoner. 
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er det gjennomført en kartlegging av frivillige lag og foreninger i kommunen?

er det etablert formelle strukturer for dialog/samhandling  
mellom frivillige lag/foreninger og kommunen, hvor alle typer  
lag og foreninger er representert, for eksempel i form av  
frivillighetsråd eller frivillighetsforum?

0%

0%

Ja

Ja

74% (104)

38% (51)

15% (21)

62% (84)

11% (16)

1% (1)

Nei

Nei

Vet ikke

Vet ikke

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

Kun 38 prosent oppgir at det er 
etablert formelle strukturer som 
frivillighetsråd eller frivillighetsforum. 
Det kan tyde på at til tross for en økt 
vilje til samarbeid med frivillig sektor, 
henger den strukturelle biten noe 
etter. Mulige forklaringer kan være 
at kommunene mangler kompe-
tanse om hvordan en bør gå frem, at 
det ikke er ressurser til å følge opp 
organisasjonene, eller at kommunene 
antar det ikke er interesse for denne 
typen struktur.

I et annet spørsmål spør vi om 
rådmannen har kjennskap til platt-
formen til KS og Frivillighet Norge. 
Av gruppen som oppgir å kjenne til 
denne, oppgir om lag halvparten (52 
prosent) at det er etablert formelle 
strukturer. Det kan derfor synes som 
at opprettelse av formelle strukturer 
også har en sammenheng med kunn-
skap og kompetanse i kommunen.

frivillighetspolitikk, er andelen noe 
høyere (87 prosent). Dette tyder på  
at kommuner med en vedtatt  
frivillighetspolitikk har en større 
kunnskap om den lokale frivillig- 
heten, noe som styrker mulighetene 
for å samarbeide med lokale  
foreninger.

har kommunen inngått samarbeidsavtaler med en eller flere frivillige organisasjoner?

har kommunen og frivillige organisasjoner i samråd kommet frem til nye arbeidsformer og løsninger 
som har ført til nye samarbeid innen forebygging, helse eller velferd?

0%

0%

Ja

Ja

75% (100)

63% (84)

17% (23)

26% (35)

8% (11)

11% (15)

Nei

Nei

Vet ikke

Vet ikke

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

I samarbeidsplattformen er et viktig, overordnet prinsipp at samarbeid og 
samhandling skal baseres på likeverdig partnerskap med gjensidig respekt for 
hverandres roller. Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om 
at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester.

Eksempel på samhandling er deltakelse i politiske prosesser, som høringer  
i forbindelse med areal og plansaker, eller samarbeid om tjenester. For  
Frivillighet Norge er det viktig å understreke at samhandling ikke er det 
samme som bestilling. Samhandling må basere seg på gjensidighet. Det er ikke 
i veien for at det kan samhandles om tjenesteproduksjon, men kommunene 
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må legge til grunn at frivillig sektor er langt mer enn en leverandør av tjenester 
og aktiviteter som kommunen kan bestille.

Hele 93 prosent oppgir at de ønsker mer samhandling med frivillige organi-
sasjoner. 40 prosent ser også for seg at de vil prioritere ressurser til dette i 2015. 
Av de med en allerede vedtatt frivillighetspolitikk, er andelen som vil prioritere 
ressurser til dette noe høyere (48 prosent). 

Til tross for den høye andelen av rådmennene som ønsker mer samhandling, 
er det som tidligere omtalt bare 32 prosent av kommunene som har en vedtatt 
frivillighetspolitikk. For å lykkes bør et samspill med frivilligheten baseres på 
en frivillighetspolitikk hvor blant annet prinsippene for samarbeid er nedfelt.

ønsker kommunen å styrke samhandlingen med frivillige organisasjoner generelt?

hvis ja: Ser du for deg at kommunen vil prioritere mer ressurser til denne type arbeid i 2015?

0%

0%

Ja

Ja

93% (122)

40% (48)

2% (2)

44% (53)

5% (7)

17% (20)

Nei

Nei

Vet ikke

Vet ikke

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

På spørsmål om hvilke områder som er aktuelle for samhandling, var svar-
feltet et åpent felt. Svarene er sortert i kategorier og figuren under viser hvor 
hyppig kategoriene forekommer. 

Det er først og fremst innen helse og omsorg at rådmennene ønsker å styrke 
samhandlingen med frivillige organisasjoner. Dette er kanskje naturlig gitt 
kommunens betydelige ansvar for helse- og omsorgstjenestene, men det kan 
også vitne om at rådmennene ikke har klart for seg hvordan frivilligheten 
bidrar til å skape verdier innen hele det kommunale ansvarsområdet.

Ordskyen gir en indikasjon på hvilke ord som er hyppigst nevnt av råd-

mennene. Folkehelse, kultur og idrett 
nevnes av mange, men svarene gir 
utrykk for at det er en begrenset del 
av frivilligheten kommunene ønsker 
å styrke samhandlingen med. For 
eksempel er det svært få som peker 
på frivillige organisasjoners rolle som 
inkluderende sosiale møteplasser, 
læringsarenaer, demokratiske aktører 
eller deres evne til å skape tilhørighet 
og bolyst i en kommune.

Helse og omsorg
Folkehelse

Kultur
Idrett

Oppvekst, barn og unge
Inkludering og integrering

Aktiviteter for eldre
Friluftsliv

Forebygging
Eldreomsorg

Arrangementer
Frivilligsentral

Stedsutvikling og lokalsamfunn
Frisklivstilbud

Fritidsaktiviteter
Vedlikehold

Sosiale møteplasser
Skole, lese- og leksehjelp

Fysisk aktivitet
Kulturminner
Kulturtilbud

Utvikling av kommunale tilbud
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FrIvIllIghetSSentrAlen   

De mange hundre frivillighetssentralene rundt om i landet har et uutnyttet 
potensial som støttespiller for frivillige organisasjoner i nærmiljøene. Driften 
av sentralene finansieres både av statlige og kommunale tilskudd. For frivillig-
heten lokalt har derfor frivillighetssentralene mange steder blitt sett på som en 
instans som eies av det offentlige, og som i begrenset grad er en relevant arena 
for lokale frivillige organisasjoner å engasjere seg på. 

I kartleggingen oppgir 81 prosent av de spurte at det finnes en frivillighets-
sentral i kommunen. På spørsmål om hvor godt samarbeid kommunen opp-
lever å ha med frivillighetssentralen på en skala fra 1-6 (hvor 1 er ”svært dårlig” 
og 6 er ”svært bra”), svarer 86 prosent av rådmennene 4 eller bedre.  
Kommuneadministrasjonene opplever altså i stor grad at de har en god  
relasjon til frivilligsentralene, men denne kartleggingen sier ikke noe om  
hvordan de lokale frivillige organisasjonene oppfatter frivilligsentralen.

tIlSkUdd SOm FrIe drIFtSmIdler    

I følge rådmennene gis kommunale tilskudd til frivillige organisasjoner i  
relativt stor grad som frie driftsmidler, slik samarbeidsplattformen slår fast at 
det bør være. Her spriker virkelighetsoppfatningene noe fra hva Frivillighet 
Norge hører fra egne medlemsorganisasjoner. Vårt inntrykk er at kommuner 
ofte velger prosjektstøtte som innretning når det opprettes nye ordninger, og  
at det for mange typer frivillige organisasjoner er svært vanskelig å få tilgang  
på frie driftsmidler fra kommunene.

er det en frivilligsentral i kommunen?

hvis ja: hvor godt vurderer du samarbeidet mellom kommunen og frivilligsentralen i din kommune?

I hvor stor eller liten grad gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som frie driftsmidler, som 
frivilligheten kan benytte i tråd med egne prioriteringer?

0%

0%

0%

Ja

1

1

81% (104)

3% (3)

8% (11)

10% (10)

27% (35)

31% (32)

24% (31)

19% (25)

2% (2)

6% (8)

27% (28)

19% (25)

28% (29)

16% (21)
Nei

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

25%

25%

25%
50%

50%

50%
75%

75%

75%
100%

100%

100%

Et betimelig spørsmål er hvor «frie» midlene kan bli, det vil si i hvor stor 
grad de er knyttet til konkrete kommunale målsetninger eller om de er 
driftsmidler hvor formålet er å styrke frivillighetens ordinære drift og aktivi-
teter. Målet må være at de innenfor organisasjonenes formål er så ubundne 
som mulig. Dersom midlene skal bidra til å styrke den lokale frivilligheten, 
er det vesentlig at kommunen har tillit til organisasjonene som mottakere av 
midlene. Fremfor å opprette ordninger med avgrensede formål utelukkende 
etter kommunens behov, handler det om å forstå at organisasjonene kan tilføre 
størst verdi innenfor de etablerte formålene som medlemmene har besluttet at 
organisasjonene skal ha.
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kjennSkAp tIl plAttFOrmen   

Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor 
ble utarbeidet i 2009 og revidert i 2013. Plattformen er et uttrykk for ønsket 
om bedre samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den 
omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. 44 prosent av rådmennene 
oppgir at de har kjennskap til plattformen, og av de som kjenner den oppgir 
31 prosent at plattformen har bidratt til nye initiativ for samarbeid. 

Plattformen søker å tilrettelegge for samarbeidsmodeller som kan skape 
merverdier for både kommunen og frivilligheten. Som tidligere vist ønsker 93 
prosent av rådmennene å styrke samhandlingen med frivillige organisasjoner. 
Det er derfor betenkelig at ikke flere av rådmennene oppgir at de har kjenn-
skap til samarbeidsplattformen. 

kOnklUSjOn   

Siden forrige gjennomføring i 2007 har dobbelt så mange kommuner vedtatt 
en frivillighetspolitikk. 3 av 4 rådmenn oppgir at frivillighet er et eget tema i 
kommuneplanleggingen og så godt som alle rådmenn ønsker at sam- 
handlingen med frivillige organisasjoner skal styrkes. Likevel er det et flertall  
av landets kommuner som fortsatt ikke har en vedtatt frivillighetspolitikk 
og kun 38 prosent har opprettet formelle strukturer som frivillighetsråd eller 
frivillighetsforum.

Kartleggingen bekrefter at det i dag eksisterer et utbredt samarbeid mellom 
kommuner og frivillige organisasjoner. Vi opplever at frivillighet i større grad 
enn tidligere er etablert som et politikkområde i kommunene og at bevisst-
heten om frivillighetspolitikk har økt. Det er positivt at en større andel  
kommuner oppgir at de har vedtatt en frivillighetspolitikk. Kartleggingen 
tyder på at kommuner som har vedtatt en frivillighetspolitikk har en mer  
helhetlig tilnærming til frivillighet og er flinkere til å inkludere frivilligheten  
i planprosesser og til å føre dialog med frivilligheten. 

Helse og omsorg dominerer ønskelisten for de områder der rådmennene  
ønsker mer samhandling med frivillige organisasjoner. Det er naturlig,  
ettersom det er innenfor helse og omsorg at mange kommuner opplever et 
stort behov. Samtidig er det et felt hvor en relativt liten andel av den frivillige 
innsatsen legges ned. 

Det er en stor risiko for å mislykkes dersom kommunene har et ønske om å 
flytte den frivillige innsatsen fra organisasjonenes eksisterende arbeidsområder 
over til helse og omsorg. Kommunene bør ha et bredere perspektiv på sam-
arbeidet med frivillige organisasjoner, fremfor å avgrense det til enkeltområder 
som helse og omsorg. Gjennom en politikk for vekst og utvikling i hele fri-
villig sektor lokalt vil kommunen også skape et grunnlag for å samarbeide med 
organisasjoner om å møte spesielle utfordringer innenfor for eksempel omsorg, 
folkehelse eller integrering. Dette kan også føre til at organisasjoner som ikke 
har helse og omsorg som sitt formål, likevel kan oppdage at de kan bidra innen 
helse- og omsorgsområdet med utgangspunkt i sitt eget ståsted.

Samarbeidsplattformen som KS og Frivillighet Norge har utarbeidet skal 
danne et grunnlag for samspill og samarbeid om frivillighetspolitikken. 
Hensikten med en frivillighetspolitikk er blant annet å skape gode lokalmiljøer 
hvor folk trives og har lyst til å leve. Et sted uten en aktiv og mangfoldig  
frivillighet er ikke et attraktivt sted å bosette seg.
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har du kjennskap til plattformen for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor som 
Frivillighet norge og kS står bak?

hvis ja: Opplever du at plattformen har bidratt til nye initiativ for samarbeid med frivillige 
organisasjoner i kommunen?

0%

0%

Ja

Ja

44% (58)

31% (18)

55% (73)

33% (19)

2% (2)

36% (21)

Nei

Nei

Vet ikke

Vet ikke

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

Samarbeidsplattformen virker å 
spille en positiv rolle når den er kjent 
for kommunen, men kjennskapen 
til plattformen er fortsatt relativt lav. 
Det er et paradoks at når nesten alle 
kommuner ønsker å styrke sam-
handlingen med frivilligheten,  
kjenner bare knapt halvparten til 
samarbeidsplattformen. En enda 
lavere andel har vedtatt en politikk 
som har som formål å realisere ønsket 
om økt samhandling, eller har planer 
om å sette av mer ressurser til å styrke 
samhandlingen med frivilligheten. 
Vi tror fortsatt landets kommuner 
har mye å hente på å skaffe seg mer 
kunnskap om frivillighetspolitikk, 
styrke kontakten med den lokale 
frivilligheten og utvikle en helhetlig  
frivillighetspolitikk for å bidra til 
vekst og utvikling i den lokale  
frivilligheten.  

Å bli kjent med Frivillighet Norge 
og KS sin samarbeidsplattform er et 
godt sted å starte. 
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