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Frivillighet Norges årsrapport består av to deler: én statusrapport for frivilligheten og 
den tradisjonelle årsrapporten. Her går vi hvert år gjennom frivillighetens økonomiske 
rammebetingelser, status for forenklingsarbeidet i sektoren, hvor forutsigbare 
organisasjonenes rammebetingelser er, status for forskning om frivillighet og status 
for frivillighetspolitikken i kommunene. Spesielt for Årsrapporten for 2020 er at vi i 
statusrapporten også tar opp koronapandemiens påvirkning på frivillig sektor og 

ser på organisasjonenes viktige bidrag gjennom krisen. I rapporten baserer vi oss på forskning, 
data fra medlemsorganisasjonene, informasjon fra regjeringen, Frivillighetsbarometeret og 
den kunnskapen vi selv har opparbeidet om sektoren gjennom 15 års drift. Vi peker også på 
kunnskapshull som bør tettes, slik at frivillige organisasjoner, politikere og byråkrater får den 
kunnskapen de trenger om status for frivilligheten. 

Vi håper statusrapporten blir et nyttig verktøy for alle som er opptatt av frivillighetens  
betingelser i Norge, og at den gir et godt grunnlag for arbeidet med å skape større rom  
for frivilligheten i årene som kommer.

Forsidefoto fra Norges speiderforbund. Foto: Julie Rosseland. 
Alle Illustrasjoner av Simen Wahlqvist
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FRIVILLIGHET NORGE er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner. 
Vi arbeider for bedre rammevilkår for frivilligheten og økt forståelse for 
den store, frivillige innsatsen i samfunnet.
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Frivilligheten er  
beredskap i praksis

12. mars 2020 innførte regjeringen de 
strengeste restriksjonene i fredstid for 
å bekjempe koronapandemien. Fra 
en dag til den neste var ikke Norge til 
å kjenne igjen. Resten av året levde 
vi med restriksjoner på alle former for 
arrangement og aktiviteter som samler 
folk. 

De aller fleste aktiviteter i frivillige 
organisasjoner handler om å skape 
møteplasser. Pandemien rammet der-
for frivillig sektor midt i sjelen. Lavere 
aktivitet, avlysninger, permitteringer, 
inntektstap og frafall av medlemmer 
og frivillige var noen av konsekvensene 
for organisasjonslivet. Samfunnet 
kommer til å merke effektene av dette i 
lang tid framover.

Men koronapandemien viste også 
frivillighetens betydning i en krise. Jeg 
er imponert over hvor fort organisa-
sjonene snudde seg. Allerede i løpet 

av mars 2020 var mange aktiviteter 
digitalisert eller tilpasset på andre 
måter. Organisasjoner bisto kommu-
ner i beredskapsarbeidet, bemannet 
kontakttelefoner, informerte om 
pandemien i sine nettverk og sørget for 
praktisk hjelp til folk som ble isolert i 
hjemmene sine.

En lang rekke kreative og nye aktivi-
teter oppsto i kriseåret, og bidro til å 
avhjelpe situasjonen for de som i særlig 
grad ble rammet av pandemien og 
smitteverntiltakene. 

Digitale verktøy ble tatt i bruk i stor stil 
i frivilligheten. Dette bidro både til at 
organisasjonene opprettholdt kontakt 
med medlemmer og deltakere og til 
kompetanseheving  i organisasjonene 
og i befolkningen generelt.

Koronakommisjonen har kritisert 
myndighetene for å ikke være forberedt 
på å håndtere en pandemi. I debatten 
i etterkant har flere trukket fram at 
det alltid vil være en tendens til at vi 
planlegger for den forrige krisen – og 
ikke den neste. En sterk og uavhengig 
frivillighet utgjør imidlertid en unik 
fleksibel beredskap for samfunnet. 

Lag og foreninger består av folk flest 
over hele landet i små og store felles-
skap rundt alt fra barnekor, historielag 
og fotballklubber til pasientforeninger 
og redningsgrupper. Det gir frivillighe-
ten en unik evne til å avdekke behov og 
mobilisere til felles innsats, uavhengig 
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Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

av hvilken krise som rammer. I tillegg 
bidrar de frivillige organisasjonene til å 
skape og vedlikeholde et høyt nivå av 
tillit i samfunnet. Denne tilliten trekkes 
også fram av koronakommisjonen som 
en årsak til at håndteringen av pan-
demien i Norge har gått bra, selv om 
myndighetenes forberedelse var dårlig.

En viktig lærdom er at myndighetenes 
samarbeid med frivilligheten har 

fungert best der hvor det allerede var 
etablert gode rammer i forkant. Det 
tar tid å bli kjent, bygge relasjoner og 
tillit, som er avgjørende for samarbeid. 
Derfor er det viktig at frivilligheten 
og myndighetene har en kontinuerlig 
dialog, både lokalt og nasjonalt.

Det er for tidlig å slå fast hvilke lang-
siktige konsekvenser pandemien vil ha. 
Jeg er spesielt bekymret for at flere 

slite med psykiske helseplager og at de 
økonomiske forskjellene i samfunnet 
er forsterket. Også på disse områdene 
utgjør frivilligheten en viktig beredskap. 
Derfor er det viktig at frivilligheten 
er med, både i gjenoppbyggingen av 
samfunnet etter denne krisen og når vi 
forbereder oss til den neste.

Stian Slotterøy Johnsen  
Generalsekretær, Frivillighet Norge
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Frivillige organisasjoners  
økonomiske rammebetingelser
Koronapandemien
Da de strenge nasjonale restriksjonene 
ble innført 12. mars ble det naturlig nok 
stor usikkerhet i frivilligheten også. To 
dager etterpå kom beskjeden om at 
frivilligheten beholder statlige tilskudd 
selv om aktiviteter måtte avlyses. I 
april kom første kompensasjonsordning 
for avlyste arrangement. Denne skulle 

vare ut året, men med flere justeringer 
etter innspill fra blant annet Frivillighet 
Norge. Ordningene ble forvaltet av 
Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Smittevernstiltak har ført til avlyste 
arrangement og aktiviteter, omleg-
ging og omstilling som har krevd 
store ressurser i organisasjonene og 
skapt stor usikkerhet for fremtiden. 

Mange har mistet inntektskilder, blitt 
nødt til å permittere ansatte og har 
satt driften på vent eller sparebluss. 
Koronapandemien har hatt og har 
alvorlige konsekvenser for frivillig 
sektor. Samtidig har vi også sett all 
den skaperkraften, oppfinnsomheten, 
beredskapen, hjerterommet og innsats-
viljen som finnes i frivilligheten ekstra 
tydelig i krisen. 

Hva Endring/Frivillighet Norges viktigste innspill:
Krisepakke 1 
(5. mars til 30. april)

Støtte til bortfall av inntekter 
på grunn av avlyste eller utsatte 
arrangement.

Innspill: Ordningen bør være rammestyrt og 
behandle søknader fortløpende.
Medlemsarrangement som årsmøter omfattes 
av ordningen. Fjerne/redusere minimumsbeløp 
på 25 000,- Fjerne krav om under 60 % av 
inntekt fra offentlig tilskudd. Tap i forbindelse 
med loppemarked, salg av varer og tjenester på 
arrangement, leieinntekter, innsamling m.m. 
inkluderes i ordningen.

Krisepakke 2
(12. mars til 31. august)

Justering av krisepakke 1 Endringer:
Søknader betales ut fortløpende. Inkluderte 
tapte billettinntekter og utleieinntekter.  
Inkluderte tapte inntekter for mistet oppdrag.

Krisepakke 3
(12. mars til 31. desember)

Justering av krisepakke 2 Endringer: 
Inkluderte inntekter fra loppemarked.
Inkluderte annen spesifisert aktivitet.
Fra 1. november: kun 50% støtte dersom  
arrangementet ikke gjennomføres.
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Kompensasjonsordninger for 
frivilligheten:
Frivillighet Norges medlemsundersøkel-
se om konsekvenser av koronapande-
mien, utført høsten 2020, viste at 2/3 
ikke hadde søkt på kompensasjonsord-
ningen. Institutt for samfunnsforskning 
evaluerte ordningen på oppdrag 
fra Kulturdepartementet og fant at 
organisasjonene med de høyeste drift-
skostnadene hadde 80 prosent større 
sannsynlighet for å motta støtte enn 
de med de laveste driftskostnadene.

I tillegg til å jobbe for at kompen-
sasjonsordningen skal inkludere så 
mange organisasjoner som mulig, har 
Frivillighet Norge også jobbet for at 
myndighetene skal kanalisere støtte 
via eksisterende ordninger som mom-
skompensasjonen, Frifond og studie-
forbund. I statsbudsjettet for 2021 ble 
det vedtatt at det skal opprettes en 
stimuleringsordning for frivilligheten. 
Målet er å få opp aktiviteten i frivillig 
sektor. Her er det lagt opp til at deler 
av midlene skal, slik Frivillighet Norge 
har bedt om, gå via ordningen for 
momskompensasjon. 

Frivillighet Norge har siden mars 2020 
gjennomført tre undersøkelser blant 
medlemmene, den første i samarbeid 
med LNU. Dette for å få en oversikt 
over hvilke konsekvenser smittevern-
stiltak har hatt for organisasjonene 
og hvordan støtteordninger best kan 
innrettes for å hjelpe flest. Institutt 
for samfunnsforskning laget også en 
undersøkelse våren 2020 som viste 
betydelig reduksjon i aktivitet og drift 
i organisasjonene. Flertallet forventet 
reduserte eller tapte inntekter og anslo 
over 6 milliarder i tap for frivillig sektor.

FRIVILLIGHET  
NORGE MENER
Krisen er ikke over for de frivillige organisasjonene 
i Norge. Det er fortsatt behov for støtteordninger 
som reelt gir mulighet til å opprettholde og øke 
aktivitetsnivået for hele frivillig sektor. Vi må ha som 
ambisjon at frivilligheten er like bred og mangfoldig 
etter korona som før krisen traff. 
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Statsbudsjett 
Høsten 2020 la regjeringen frem 
forslag til statsbudsjett for 2021. 
Frivillighetens viktigste krav er full 
og regelstyrt momskompensa-
sjon. Dette ble ikke innfridd, men 

regjeringen leverte på sin lovnad fra 
Frivillighetsmeldingen med 1,8 mill. til 
momskompensasjon. Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti foreslo følgende i 

innstillingen fra Familie- og kulturkomi-
teen: «Stortinget ber regjeringen innfø-
re full merverdiavgiftskompensasjon for 
frivillige organisasjoner.» Budsjettet ble 
vedtatt som regjerings forslag. 

Erfaringer med momskompensasjonsordningen 2020 

Avkortingen for 2020 var på 19 %, det vil si at 81 % av momsutgiftene ble tilbakebetalt til organisasjonene.  
Fra Frivillighet Norges erfaringsrapport om momskompensajsonsordningen søkeåret 2020.

Kompensasjon
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Nøkkeltall 

Godkjent søknadsbeløp  2,08 milliarder kr. 
Godkjente søknader  90,5 % 
Avkorting   19 % 
Utbetalt beløp  1,684 milliarder kr. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

24%  29%  

Faktisk Potensielt     Utgifter knyttet til investering eller oppgradering av bygg og anlegg

26 % tror de kunne søkt om et større 
beløp i 2020. Dette om f.eks. flere 
underledd var registrert i frivillighetsre-
gisteret, det var enklere for underledd 
å sende inn tall, en hadde et sterkere 
sentralledd eller en enklere ordning 

bedre informasjon. 21 % har hatt utgif-
ter til investering og/eller oppgradering 
av bygg og anlegg som faller utenfor 
ordningen. 

Organisasjonene melder ifra at de 

ønsker forenkling, mindre dokumenta-
sjonskrav og tydelig informasjon. Det er 
ikke overraskende også et kontinuerlig 
ønske med full momskompensasjon. 
Overordnet mener de fleste at ordnin-
gen ikke er unødvendig byråkratisk.   

Potensielt søknadsbeløp inkludert utgifter som faller utenfor ordningen
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FRIVILLIGHET NORGE MENER 
Frivillighet Norge mener det er på høy tid å fjerne moms på dugnad. Dagens ordning gir ikke 
den forutsigbarheten organisasjonene trenger. Ingen vet hvor mye av momsutgiftene som 
tilbakebetales før etter at alle har søkt. Utbetalingene kommer ikke før mot slutten året etter 
at avgiften er betalt. Det må innføres en regelstyrt ordning for full momskompensasjon.  
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Skattefradragsordningen for 
gaver til frivillige organisasjoner 
I rapporten Finansiering av frivillighet, 
utgitt av Senter for forskning på sivil-
samfunn og frivillig sektor i 2020, un-
dersøkes frivillig sektors rammevilkår. 
Rapporten ser på ulike inntektstyper og 
sammenlikner inntektene fra 2013 og 
2019. Andelen gaver og innsamlinger 
utgjør for frivillige organisasjoners inn-
tekter (sentralledd) er samlet stabilt på 
sju prosent, men det er store forskjeller 
mellom ulike typer organisasjoner. På 
lokalt nivå øker inntekter fra gaver fra 
fire til sju prosent i perioden.  

I Sundvoldenerklæringen lovet regjerin-
gen å styrke skattefradragsordningen 
for gaver til frivillige organisasjoner. I 
statsbudsjettet for 2016 ble Frivillighet 
Norges mål om 25 000 kroner som 
beløpsgrense for privatpersoner inn-
fridd. Den positive utviklingen fortsat-
te også i statsbudsjettet for 2017, hvor 
beløpsgrensen for skattefradrag ble økt 
til 30 000 kroner. I 2018 ble fradraget 
økt til 40 000, og fra 2019 er maksimalt 
fradrag på 50 000 kroner.  

Det er grunn til å anta at inntektene 
fra gaver og innsamlinger har gått 
ned i 2020. Mange har innsamlinger i 
forbindelse med arrangement som har 

måttet avlyses. I krisepakkene for frivil-
ligheten har det ikke vært mulig å søke 
om kompensasjon for uteblitte penge-
gaver. Frivillighet Norge gjennomfører 
hvert år en undersøkelse blant med-
lemsorganisasjonene der vi spør om 
erfaringer knyttet til skattefradrag for 
gaver. I tillegg henter vi informasjon 
fra Skatteetaten og SSB, grafen under 
er hentet fra SSB (kode: 05748) Grafen 
viser utviklingen i antall privatpersoner 
som har gitt gaver og gjennomsnittlig 
fradrag. Man ser at antall givere gikk 
noe ned fra 2018 til 2019, mens gjen-
nomsnittlig fradrag gikk noe opp. 

Foto: Hedvig Kolboholen
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FRIVILLIGHET NORGE MENER
Frivillighet Norge mener det bør innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen 
for næringsdrivende på 100 000 kroner, og at regjeringen setter i gang en prosess som 
inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen 
med utgangspunkt i at Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy.  

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra privatpersoner

Gjennomsnittlig fradrag for gaver   Antall givere
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Krevende rammevilkår 
for innvandrerorganisasjoner  
En kartlegging Frivillighet Norge 
har gjort viser at rammebetingelsene 
for frivillig sektor ikke favner bred-
den av organisasjoner godt nok og 
innvandrerorganisasjoner går glipp 
av en rekke muligheter til å jobbe 

for sine mål og å utvikle organisa-
sjonen. Innvandrerorganisasjonene i 
undersøkelsen svarer i større grad enn 
kontrollgruppen at de ikke kjenner til 
tilskuddsordningene. De søker i mindre 
grad på midler som momskompen-
sasjon, voksenopplæringsmidler, 
grasrotandelen og skattefradrags-
ordning for gaver. Disse ordningene 

er viktige tiltak i frivillighetspolitikken 
og rammevilkårene for frivillig sektor. 
Innvandrerorganisasjonene svarer  
oftere at de ikke opplever å ikke 
passe inn i tilskuddsordningene 
og at myndighetene forsøker å styre 
hvilke aktiviteter de skal ha gjennom 
tilskuddsordningene.  

Foto: Hedvig Kolboholen
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Omfanget av frivillig aktivitet 
Frivillig sektor i Norge har normalt høy 
aktivitet og skaper store verdier. I satel-
littregnskapet for ideelle og frivillige  
organisasjoner som SSB la fram i 
november 2020 kommer det fram 
at verdien av den frivillige innsatsen 
var på hele 78 milliarder kroner. Når 
man legger til det lønnede arbeidet 

i frivilligheten var verdiskapningen 
på hele 139 milliarder kroner. Tallene 
er fra 2018, så de er ikke påvirket av 
koronapandemien. 

Hvert år gjennomfører Frivillighet 
Norge en befolkningsundersøkelse  
i samarbeid med Kantar, 

Frivillighets-barometeret. I 2020 viser 
barometeret at 66 % har gjort frivillig 
arbeid det siste året. Det er en viss  
økning fra året før. Undersøkelsen viser 
at eldre, fagutdannede og de med 
høyere utdanning gjør mest frivillig 
arbeid.  

Deltakelse i frivillig arbeid
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Motivasjon for deltakelse 
Den vanligste motivasjonen til å stille 
opp som frivillig er et ønske om å være 
til nytte og kunne bidra med noe. 
Mange motiveres også av frivillighetens 

verdi for samfunnet, engasjement for 
en sak eller aktivitet og at det er sosialt 
å være frivillig. Mange mener også at 
det bidrar godt for egen helse å være 
frivillig. Her er det også noe forskjeller 

på alder. For eksempel er det sosiale 
viktigst for de over 45 år. Viktigheten 
av det frivillige engasjementet for det 
sosiale livet er også størst blant de som 
er mest aktive.  

I hvilken grad er ditt frivillige engasjement viktig for ditt sosiale liv etter frivillig arbeid det siste året.
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Behov for frivilligheten 
En tredjedel forteller at de benytter seg 
av ulike tilbud fra frivillige organisa-
sjoner de ikke er medlem av. Dette kan 
være som publikum, deltakelse i fritids-
aktiviteter, kurs, helsehjelp, økonomisk 
støtte eller annen bistand i hverdagen. 
Hele 31 % av de som benytter seg av 
slike tilbud sier de benytter seg av hjelp 
og støttetilbud. Det er grunn til å være 
bekymret over hvilke konsekvenser det 
får i hverdagen når mange av disse 
tilbudene reduseres eller forsvinner 
under koronapandemien.  

Frivillig innsats under 
koronapandemien
I mars 2020 ble store deler av aktivite-
tene i frivilligheten stengt ned. Strenge 
nasjonale og lokale smitteverntiltak 
preget hele resten av året og gjorde at 
så godt som alle organisasjoner måtte 
avlyse aktiviteter. Samtidig oppsto det 
nye behov i samfunnet som følge av 
pandemien. Kommuner trengte hjelp 
fra beredskapsfrivilligheten, kontakt-
telefoner og tilbud om praktisk hjelp 
ble etablert for eldre som ble isolert i 
hjemmene sine, og mange pasient- og 
brukerorganisasjoner tilbød tilpasset 

informasjon og oppfølging til sine 
medlemmer. 

En undersøkelse utført av Senter for 
forskning på sivilsamfunn og frivillig 
sektor viser at mer enn én av fire 
nordmenn har gjort en frivillig innsats 
under koronakrisen. 

Nye former for deltakelse under 
pandemien 
En kartlegging blant Frivillighet Norges 
medlemmer, utført i september/okto-
ber 2020, viste at 2 av 3 organisasjoner 
hadde etablert nye aktiviteter og 

 I februar 2021 delte LINs frivillige ut egne munnbind ved Furuset Senter i Oslo med midler fra Bydel Alna. I Oslo øst er det mange som har blitt 
rammet hardt av pandemien. Tøymunnbind er både økonomisk og miljøvennlig. LIN ser behovet, og fortsetter å produsere, donere og selge 
munnbind med mening. (Foto: Frivillighet Norge, Hedvig Kolboholen)
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nesten 9 av 10 hadde endret noen av 
aktivitetene sine som følge av pande-
mien. Den mest vanlige tilpasningen 
var digitale og nettbaserte versjoner av 
aktivitetene. For mange fungerte disse 
aktivitetene som en måte å opprett-
holde kontakten med medlemmer og 
frivillige. I noen tilfeller har situasjonen 
også drevet fram utvikling av digita-
le tilbud som gjør at flere kan delta og 
som kan erstatte reising. 

Samtidig har de digitale løsningene 
klare svakheter og det oppleves som  
vanskelig å skape det samme felles-
skapet som ved ordinære aktiviteter. 
Rekruttering av nye deltakere har 
vært sterkt redusert, og mange del-
takere, medlemmer og frivillige har 
falt fra. En bekymring er at frafallet er 
størst blant de som i utgangspunktet 
hadde den løseste tilknytningen til 
organisasjonene. 

Fokus på økt deltakelse 
i frivilligheten under 
koronapandemien 
Gjennom prosjektet Frivillig.no har 
Frivillighet Norge hatt fokus på økt 
deltakelse i et år preget av usikkerhet, 
uforutsigbarhet og vanskelige forhold 
for de frivillige organisasjonene. De for-
skjellige målgruppene for rekruttering 
inn i frivilligheten har ulike forutsetnin-
ger for deltakelse gjennom pandemien. 
Organisasjonene måtte tenke nytt, 
kreativt og annerledes for å opprett-
holde aktivitet og fortsatt rekruttere 
nye inn. Mange organisasjoner måtte 
trappe ned sin aktivitet i 2020, mens 
andre trappet opp eller la om til annen 
aktivitet enn tidligere, for å tilpasse seg 
situasjonen.  

Organisasjonene uunnværlig i den 
nasjonale dugnaden 

Erfaringer fra bl.a. organisasjonene i 
ressursgruppen knyttet til Frivillig.no 
forteller om både full stopp og opp-
trapping. Nye tiltak som frivillighetens 

koronatelefon, digital leksehjelp, over-
setting av koronainformasjon til mange 
språk og ringevenner er eksempler som 
økte deltakelse, aktiverte eksisterende 
frivillige i nye roller og rekrutterte 
nye inn i organisasjonene. Mange av 
tiltakene var nye, ble raskt tilpasset 
og igangsatt for å møte samfunnets 
utfordringer, spesielt i pandemiens 
første fase.  

Noen måtte gire ned 
Men selv om mange organisasjoner gi-
ret opp og om, så var det veldig van-
skelig å drive for organisasjoner der 
størsteparten av de frivillige og/eller 
brukerne er i risikogruppe på grunn av 
alder eller helsesituasjon. For mange av 
organisasjonene ble valget derfor å 
trappe betraktelig ned aktiviteten, og 
med dette ikke bare redusere sitt tilbud 
til målgruppene, men å på veien risi-
kere å miste betydelige antall frivillige 
og/eller medlemmer i det som viste seg 
å være en tidsperiode av ukjent lengde.  

FRIVILLIGHET NORGE MENER 
Etter pandemien vil det være et sterkt behov for ny rekruttering. Organisasjonene 
trenger deltakere og folk har behov for å oppleve fellesskap og tilhørighet. Et viktig 
premiss for rekrutteringen er at denne må være mangfoldig. Rekruttering til frivillige 
organisasjoner skjer i stor grad skjer gjennom sosiale nettverk, og dette er en av 
årsakene til at det er mindre mangfold i organisasjonene enn i samfunnet for øvrig.   
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Nye grupper inn i frivilligheten 
- Hvordan få med flere?  
Barrierer for deltakelse  
I Frivillighetsbarometeret 2020 spurte 
vi om noen hadde opplevd å bli hindret 
fra å delta i en frivillig organisasjon, 
selv om de ønsket å være med. Det 
svarte 13 % at de hadde opplevd. Mest 
vanlig hindring er tid, helseproblemer 
eller familiesituasjonen. Det betyr at 
det er et potensiale til å få flere aktive 
dersom en kan tilrettelegge bedre for 
de som opplever at det er vanskelig.  

Innvandreres deltakelse 
Som for befolkningen for øvrig er 
idrettsorganisasjoner mest vanlig å 
engasjere seg i blant innvandrere.  
Det kommer frem i rapporten  
Sivilsamfunnsdeltaking blant innvan-
drarar i Noreg, som Senter for forskning 
på sivilsamfunn og frivillig sektor 
kom med i 2020. Deltakelsen blant 
innvandrerbefolkningen er ikke like høy 
som for befolkningen for øvrig. 

Frivillige organisasjoner trenger 
kunnskap om hva som skal til for å 
rekruttere bredere. Rapporten viser 
at om man behersker norsk, hvor 
lenge man har bodd i Norge, sosi-
oøkonomisk status, utdanning og 

nettverk har betydning for om man 
deltar. Rapporten viser også at tillit til 
andre mennesker er en forutsetning 
for frivillig arbeid, på den måten at 
de mer tillitsfulle oftere søker seg til 
frivillig arbeid. Landbakgrunn har også 
betydning. Innvandrere fra Sri Lanka 
er oftest frivillige, etterfulgt av innvan-
drere fra Tyrkia, Bosnia-Hercegovina 
og Somalia. De som er frivillige blant 
innvandrere gjør ofte mer frivillig arbeid 
enn befolkningen for øvrig.  

Rapporten Etniske minoriteter og 
frivillige organisasjoner fra 2010 viste at 
blant minoritetspersoner fra Asia og 
Afrika, med botid på minst 5 år, hadde 
36 % gjort frivillig arbeid. Forskerne 
skrev at dette er et høyt antall i 
internasjonal sammenheng og at om 
dette var tallet for hele den norske 
befolkningen så hadde Norge fortsatt 
vært i verdenstoppen i frivillighet. 
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Fritidsaktiviteter for barn og unge
Frivillighetsbarometeret 2020 viser at 
om lag 13 % av barnefamiliene synes 
det er vanskelig å få informasjon om 
fritidsaktiviteter for barn og unge i regi 
av de frivillige organisasjoner. De som 
synes dette er mest vanskelig er yngre 
foreldre, menn og de med lav inntekt. 
Når det gjelder påmelding til fritidsak-
tiviteter i nærmiljøet øker tallet til 20 % 
som synes dette er utfordrende.   

Fritidserklæringen   
Organiserte fritidsaktiviteter har flere 
viktige funksjoner i barn og unges liv. 
De er sosiale møteplasser der vennskap 
knyttes, nettverk bygges og sosiale 
ferdigheter utvikles. Deltakerne får dri-
ve med aktiviteter de liker, og utvikler 
ferdigheter som gir mestring og glede.  

Alle barn skal ha mulighet til å delta 
jevnlig i minst en organisert fritids-
aktivitet sammen med sine venner. 
Dette er målet i Fritidserklæringen 
som er signert av regjeringen, frivillige 
organisasjoner og KS. For å nå målet 
om at alle skal få delta må det offent-
lige og frivilligheten jobbe sammen 
for å sikre at alle barn og unge har et 
tilbud, muligheten til å benytte seg av 
tilbudet og at alle føler seg velkommen 
i fritidsaktiviteter.  

I Granavolden-plattformen lanserte 
regjeringen at de vil innføre et fritids- 
kort for å dekke deltakeravgift på 
fritidsaktiviteter. Selv om fritidskortet 
er inspirert av et tiltak på Island er det 
viktig at ordningen tilpasses den norske 
virkeligheten med blant annet stor 
grad av frivillige trenere og instruktører.  

Første delrapport fra følgeforskningen  
og evalueringen av forsøk med fritids-
kort er nå offentliggjort. Den baserer 
seg i stor grad på intervjuer med 
ansatte i kommunene og i mindre grad 
på erfaringer fra barn og frivillig sektor. 
Samlet sett viser den at forsøkene har 
kommet i gang de fleste steder, men 
at der er utfordringer knyttet til de 
digitale løsningene og samspillet med 
frivillig sektor og medvirkning. 

I løpet av første halvår i 2021 har det 
kommet en ny rapport fra Institutt for 
samfunnsforskning om sosial ulikhet 
og barn og unges deltakelse. Som flere 
tidligere rapporter viser den at økonomi 
er en barriere, men i tillegg ser den på 
kulturell kapital som barriere. 

 

FRIVILLIGHET NORGE MENER
For å speile samfunnet og få flere med i fellesskapene våre må frivillige organisasjoner sette økt mangfold på 
dagsorden. En mangfoldig organisasjon anerkjenner at vi er forskjellige og erkjenner at noen møter flerre ulike 
barrierer for å delta. 

Frivillighet Norges vedtok Mangfoldsplakaten på sitt årsmøte 28. mai 2020. Frivillige organisasjoner oppfordres 
til å signere Mangfoldsplakaten. Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt 
mangfold i frivillige organisasjoner. Bakgrunnen for arbeidet er at frivillig sektor ikke speiler det etniske og kultu-
relle mangfoldet i samfunnet. Dette er en utfordring opp mot verdien i frivillig sektor om at alle skal kunne delta. 
Det utfordrer legitimiteten til frivillige organisasjoner som en kanal for demokrati og representasjon, og sektoren 
sine muligheter til å ta del i samfunnsutviklingen. Mangfoldsplakaten signeres på www.inkluderingskoden.no

http://www.inkluderingskoden.no/
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Fritidsaktivitet og folkehelse for 
barn og unge 
I pandemiåret 2020 så vi virkelig 
verdien av fritidsaktiviteter og tilbud 
for barn og unge. Frivillighet Norge vil 
bidra til at flere barn og unge finner seg 
til rette i et miljø og en organisert fritid 
der de blir aktivisert, kjenner mestring,  
felleskap og glede. Som Norges 
største aktør på fritidsaktiviteter for 
barn og unge ønsket frivillig sektor 

samlet å kunne vise frem alle mulig- 
hetene vi representerer. 

Nettsiden Ungfritid.no ble lansert 
3.desember og er en ny inngang inn 
i frivilligheten gjennom deltakelse 
i fritidsaktiviteter og har blitt enda 
mer relevant gjennom koronatiden 
der mange barn og unge har falt fra 
aktivitetene. Målet med nettsiden er 
å samle alt på ett sted, med samlet 
markedsføring, slik at barn og unge 

kan oppdage det store mangfoldet  
av tilbud som finnes og velge det  
som passer dem best, der de bor. 

Ungfritid.no drives av Frivillighet 
Norge, er støttet av Sparebank-
stiftelsen DNB og implementeres til de 
frivillige organisasjonene med støtte 
fra Barne-, ungdoms- og familie- 
direktoratet (Bufdir). 

 

FRIVILLIGHET NORGE MENER
Skal frivillig sektor være en del av den demokratiske infrastrukturen i Norge er vi helt avhengige av at alle har 
mulighet til å delta, både som frivillige, medlemmer og deltakere. For å sikre dette må vi bygge ned barrierer 
for deltakelse. Frivillighet Norge mener at målene i Fritidserklæringen er viktig og gode, og at reell samhandling 
mellom det offentlige og frivillig sektor på dette området er avgjørende.    

Et fritidskort som dekker deltakeravgift for barn og unge, kan være effektivt for å dempe effekten av fattigdom. 
Frivilligheten spiller en stor rolle i barn og unges fritid. Det er samtidig viktig at fritidskortet ikke blir byråkratisk 
og vanskelig å bruke for brukeren og for de frivillige organisasjonene. Frivillighet Norge forutsetter at frivillighe-
ten involveres i utredning og implementering, og at staten finansierer kortet uten at det går på bekostning av 
støtte som i dag gis til frivilligheten.   
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Forenkling og forutsigbarhet 
De færreste engasjerer seg i en 
frivillig organisasjon for å fylle ut 
skjema, samle på regnskapsbilag eller 
skrive rapporter til myndighete-
ne. For å øke deltakelsen i frivillig 
sektor, er forenkling derfor et viktig 
virkemiddel. Regjeringen lanserte i 
Frivillighetsmeldingen en forenklings- 
reform for frivilligheten. Men hvor-
dan er status i frivilligheten og hva 
har skjedd i praksis siden Stortinget 
behandlet meldingen våren 2019? 

Korona krever digitalisering  
og forenkling
Koronaåret 2020 har satt frivilligheten 
under stort press. Men samtidig som 
deltakelsen og aktiviteten er satt 
tilbake, har mange organisasjoner tatt 
i bruk nye digitale løsninger i arbeidet 
sitt. For mange ble 2020 året der både 
styremøter og årsmøtet for første gang 
ble gjennomført digitalt. Digitalisering 
av frivilligheten har et stort potensial til 
å bidra til en enklere hverdag for lokale 
frivillige i årene framover. Det krever at 
myndighetene prioriterer forenklings- 
reformen for frivilligheten høyere. 

Koronapandemien førte med seg både 
nasjonale og lokale smitteverntiltak 
som over tid endret seg. For å gjøre 
det lettere for organisasjoner å vite 
hvilke krav og begrensninger de må 
forholde seg til, utarbeidet Frivillighet 
Norge sammen med Landsrådet for 
Norges barne- og ungdomsorganisa-
sjoner en digital smittevernveileder for 
frivillige organisasjoner. 

Veilederen var i 2020 den mest leste av 
Frivillighet Norges nettsider, noe som 
både viser at informasjonsbehovet var 
stort og at mange ønsket å gjennomfø-
re aktiviteter innenfor trygge rammer. 
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Videreutvikling av 
Frivillighetsregisteret
I Frivillighetsmeldingen lovet  
regjeringen følgende: 

• Gjennomføre et pilotprosjekt 
med flerårige avtaler for tilskudd. 

• Etablere et forenklingsråd for 
tilskudd til frivillige organisasjoner. 

• Gjøre rettlederen for forenkling 
av tilskudd bedte kjent og lettere 
tilgjengelig for forvaltere og 
frivilligheten. 

• Videreutvikle Frivillighetsregisteret 
i tråd med digitalisering av 
forvaltinga av tilskudd til frivillig 
sektor. 

• Vurdere å utvikle en nettportal 
med oversikt over alle statlige 
tilskuddsordninger for frivillig 
sektor slik at det kan bli lettere for 
organisasjonene å finne fram til og 
søke på tilskudd. 

Status for tiltakene er at det er 
satt i gang en arbeidsgruppe 
som jobber med forslag til videre-
utvikling av Frivillighetsregisteret. 
Kulturdepartementet er også i gang 
med å utvikle en nettportal som skal 
gi oversikt over alle statlige tilskudds-
ordninger for frivillig sektor. Portalen 
utvikles i samarbeid med Direktoratet 
for forvaltning og økonomisty-
ring (DFØ) med mål om at den etter 
hvert skal utvides til å gjelde for alle 
statlige tilskudd, uansett mottaker. 

Starte og drive frivillig 
organisasjon som livshendelse
I 2020 ble det satt i gang et prosjekt i 
regi av Brønnøysundregistrene, som har 
som mål å gjøre det lettere å starte og 
drive en frivillig organisasjon. 

Dette er en av flere livshendelser 
som regjeringen prioriterer i arbeidet 
med å skape én digital offentlig 
sektor, der brukernes møte med det 
offentlige oppleves sammenhengende 
og effektivt.  Prosjektet finansieres 
av Digitaliseringsdirektoratet gjen-
nom Stimulab-ordningen. Frivillighet 
Norge deltar i en styringsgrup-
pe for prosjektet, sammen med 
Norges Innsamlingsråd, KS, 
Kulturdepartementet og Brønnøysun
dregistrene. Hoveddelen av prosjektet 
skal foregå i 2021. 

FRIVILLIGHET NORGE MENER 
Myndighetene må prioritere forenklingsarbeidet i frivilligheten høyere. Det skal være lett å starte og 
drive en frivillig organisasjon. Forenkling av disse prosessene er avgjørende for å fremme deltakelsen 
i frivilligheten. Det må være et mål for forenklingsarbeidet at informasjon til myndighetene bare skal 
rapporteres én gang og at det skal være like lett å rapportere om bruk av offentlige midler som å 
levere selvangivelse.
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Samarbeid mellom  
frivilligheten og kommuner  
og fylkeskommuner 
Koronapandemien har fremhevet beho-
vet for godt samarbeid mellom frivillig 
og offentlig sektor. Dette behovet 
kommer ikke til å bli mindre når Norge 
skal åpne opp igjen og det skal settes i 
gang ny aktivitet. 

Samarbeidsplattform med KS 
Frivillighet Norge og KS signerte  
Plattform for samspill og samarbeid 
mellom frivillig og offentlig sektor  
første gang i 2011. Siden har avtalen 
har vært revidert tre ganger. Dagens 
avtale gjelder ut 2020, og skal revideres 
i 2021. Gjennom avtalen har begge 
parter et mål om at alle kommuner og 
fylkeskommuner skal ha en frivillighets- 
politikk. Avtalen skal blant annet bidra 
til å forenkle samarbeid og dialog 
mellom kommune og lokal frivillighet. 
I 2020 har Frivillighet Norge arrangert 
to nasjonale konferanser om frivillig-
hetspolitikk i samarbeid med KS. 

Felles brev med KS 
Da samfunnet stengte ned i mars 
2020 var det et stort engasjement 

blant organisasjonene om å bidra, og 
mange behov for hjelp i kommunene. 
Med bakgrunn i dette utarbeidet KS 
og Frivillighet Norge 8 praktiske tips til 
hvordan kommunene bør samarbeide 
med frivillige organisasjoner, disse ble 
sendt ut til alle kommuner.  

Kommunal frivillighetspolitikk 
Frivillighet Norge arbeider for at alle 
kommuner skal ha en god kommunal 
frivillighetspolitikk, som legger til rette 
for vekst og utvikling for frivilligheten 
som en uavhengig samfunnssektor.  

Ved inngangen av 2020 ble antallet 
kommuner redusert fra 428 til 356. 
Dette har også hatt konsekvenser 
for Frivillighet Norges registrering av 
kommuner med en frivillighetspolitikk. 
I de sammenslåtte kommunene hvor 
en eller flere hadde en frivillighets-
politikk hvor noen valgt å videreføre 
den politikken de hadde, mens andre 
skal lage en ny eller har ikke tatt 
stilling til spørsmålet. I 2019 var det 
registrert 64 kommuner (16,6 %) med 
en frivillighetspolitikk. I 2020 har vi 

registrert 64 kommuner (18 %) har 
vedtatt en frivillighetspolitikk. Selv 
om 18 % av kommunene har en fri-
villighetspolitikk bor 55 % av landets 
innbyggere i en kommune med en 
frivillighetspolitikk.  

Gjennom flere år har Frivillighet 
Norge bistått kommuner i prosessen 
med å utvikle en frivillighetspolitikk,  
gjennom veiledning, kartlegginger og 
innspillsprosesser. Dette har skaffet 
et godt kunnskapsgrunnlag knyttet 
til hvilke utfordringer organisasjonene 
møter lokalt, og deres ønsker om 
samarbeid med kommunen. I 2020 ble 
det lagd en rapport basert på kartleg-
ginger Frivillighet Norge har gjort for 33 
kommuner i perioden 2016-2020 som 
en del av arbeidet med deres frivillig-
hetspolitikk. Her fant man at samar-
beid med kommunen, i en eller annen 
form, er utbredt blant organisasjonene. 
Hele 63 % oppga at de har samarbeid 
med kommunen. I disse undersøkel-
sene opplever også organisasjonene 
at kommunene ønsker å samarbeide 
med frivillige organisasjoner, 73 % av 
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organisasjonene svarer dette. Dette er 
resultater fra kommuner som enten er 
på vei til å utvikle, eller skal videreutvi-
kle sin frivillighetspolitikk. Så disse har 
tatt initiativ overfor organisasjonene 
til å sette i gang dialog, som kan gjøre 
at de scorer bedre enn kommuner som 
ikke har gjort noe av dette arbeidet.  

Forskning viser at frivillighets-
politikk har positiv effekt  
Institutt for samfunnsforsking har 
i flere rapporter pekt på at å 

ha utviklet og formalisert en egen 
frivilligpolitikk har betydning for 
samspillet mellom kommuner og 
frivillige organisasjoner. Rapporten 
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale 
organisasjoner viser at kommuner 
som har en frivillighetspolitikk skiller 
seg fra kommunene som ikke har det 
på flere områder. Blant annet har de 
mer samarbeid med organisasjonene, 
særlig på områder som integrering og 
helse, enn kommuner som ikke har en 
frivillighetspolitikk.  

Rapporten Finansiering av frivillighet: 
Frivillig sektors økonomi og lokallage-
nes rammevilkår viser at kommuner 
med en frivillighetspolitikk har et større 
fokus på å ta en tilretteleggerrolle 
for frivillig aktivitet. Dette gir utslag i 
flere partnerskapsavtaler og i ramme-
vilkårene for frivillig sektor knyttet til 
økonomi og tilgang på lokaler.  

 

FRIVILLIGHET NORGE MENER
Frivillighet Norge mener at alle kommuner og fylkeskommuner bør vedta en frivillighetspolitikk.  
Regjeringen bør også ta et større ansvar for at dette skjer, blant annet igjennom en tydeligere 
forventning om at alle kommuner har en frivillighetspolitikk. Som et bidrag til dette bør det i stats-
budsjettet settes av midler som de nasjonale paraplyene kan søke på for å stimulere til økt dialog og 
samhandling mellom lokale og regionale frivillige organisasjoner og kommunene lokalt og regionalt.



25

DEL 1   Statusrapport for frivilligheten

Foto: Hedvig Kolboholen
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Frivillighet Norge arbeider for å fremme frivillighetens interesser i samfunnet. Gjennom våre aktiviteter og prosesser styrker vi 
kunnskapen om drift av frivillige organisasjoner, samordner påvirkningsarbeidet for gode rammebetingelser og jobber med å 
videreutvikle bredden i det frivillige arbeidet i Norge. 

Frivillighet Norges  
aktiviteter i 2020 
Som for alle frivillige organisasjoner ble arbeidet vårt i 2020 preget av krisen som fulgte av koronapandemien.  
Vi har derfor inkludert en koronatidslinje (markert i kursiv) i oversikten over våre aktiviteter fra 2020.

JANUAR
• 20.-22. januar arrangerte Frivillighet 

Norge Matchmaking Romania og 
Norge i Sandefjord. Formål var å 
fremme kontakt og diskusjoner om 
samarbeid og partnerskap mellom 
frivillige organisasjoner i Norge, 
Island og Liechtenstein og frivillige 
organisasjoner i Romania gjennom 
støtteordningen Active Citizens 
Fund.

• Den 22. og 28. januar arrangerte vi 
innspillsmøter for medlemsorgani-
sasjonene for utvikling av Ungfritid.
no. Fokus var på organisasjoner som 
tilbyr varige fritidsaktiviteter for 
barn og unge, og de som er i kontakt 
med utsatte familier med barn og 
unge. 

FEBRUAR  
• 12.-13. februar arrangerte 

Frivillighet Norge seminaret 
Menneskerettigheter for alle - 
Fagseminar i Bucuresti. Seminaret 
samlet norske, islandske og  
rumenske frivillige organisasjoner 
til to fulle dager med erfarings- og 
kunnskapsutveksling om arbeid 
for menneskerettigheter knyttet til 
ulike fokusområder som likestilling 
av kjønn, rettigheter for LHBTQ+, 
rettigheter for rom-befolkningen og 
sosiale tjenester.

• Den 27. februar arrangerte 
Frivillighet Norge en gratis konfer- 
anse for våre medlemmer om  
hvordan organisasjoner kan gi 
sine innspill til partiene når de skal 

utarbeide partiprogram for den 
neste stortingsperioden. Det ble 
blant annet innsalg med Katrine 
Gramnæs, forfatter av boken 
“Lobby. Håndbok i politisk gjennom-
slag” og Mina Gerhardsen, general- 
sekretær i Nasjonalforeningen 
for folkehelsen og styremedlem i 
Frivillighet Norge. 

MARS  
• 3. mars arrangerte vi informasjons- 

og innspillsmøte kalt “Fremover som 
en samlet sektor” om en prosess 
for å kartlegge hvordan Frivillighet 
Norge best mulig kan være aktøren 
medlemmene våre ønsker med mål 
om å få nye tiltak implementert i 
Frivillighet Norges handlingsplan. 
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• 12. mars – innføring av restriksjoner. 
Forbud mot og stenging av: 

 » Kulturarrangementer 
 » Idrettsarrangementer og or-

ganisert idrettsaktivitet både 
innendørs og utendørs 

 » Alle virksomheter i serverings-
bransjen, med unntak av  
serveringssteder der det foregår 
servering av mat, det vil si kanti-
ner og spisesteder som kan legge 
til rette for at besøkende kan 
holde minst 1 meters avstand. 

 » Servering av mat skal ikke skje 
som buffet. Serveringsbransjen 
omfatter restaurant, bar, pub og 
uteliv. 

 » Treningssentre 
 » Virksomheter som tilbyr frisør-

tjenester, hudpleie, massasje og 
kroppspleie, tatovering, hulltaking 
(piercing) og liknende 

 » Svømmehaller, badeland og 
liknende 

• 14. mars – Frivilligheten beholder 
statlige tilskudd selv om aktiviteter 
ikke kan gjennomføres 

• 18. mars – Regjeringen varsler 
kompensasjonsordning for avlyste 
arrangement 

APRIL  
• 3. april – Forskrift for arrangements-

støtteordning vedtatt (krisepakke 1 
for frivilligheten) 

• 7. april – Stortinget behandler 
kontantstøtteordning for nærings-
livet og anmoder om at frivillige 
organisasjoner, som faller utenfor 
ordningen, må ivaretas. 

• 21. april - søknadsfrist på kompen-
sasjonsordning for avlyste arran-
gement. Varsel om justeringer av 
ordningen. 

MAI  
• 19. mai arrangerte Frivillighet Norge 

digital Inkludering på topp- 
konferanse med tema “Valg-
komiteen og styrets rolle for 
mangfold”. Det ble innlegg fra 
generalsekretær Hans Christian 
Lillehagen i Stiftelsen Dam om 
endringsledelse, Lubna Boby Jaffery, 
styreleder for Riksscenen og byråd 
for arbeid, sosial og bolig i Bergen 
kommune snakket om mangfoldige 
styrer, Tora Voll Dombu, styremed-
lem i Norges Bondelag og LNU, 
og Sahar Azari, avdelingsleder for 
kommunikasjon og organisasjon 
i Naturvernforbundet snakket 
om valgkomiteens rolle for å øke 
mangfoldet. 

• 8. mai – Kulturministeren 
presenterer utvidelse av 
kompensasjonsordningen.

• 12. mai – Regjeringen legger frem 
forslag til revidert nasjonalbudsjett 
(RNB). 

• 29. mai – Regjeringen legger frem  
ny krisepakke med utvidelser av  
arrangementstøtteordningen. 
Tilskudd til å ta permitterte til-
bake i jobb gjelder også frivillige 
organisasjoner.  

• Den 28. mai gjennomførte 
Frivillighet Norge sitt digitale 
årsmøte. Tre resolusjoner ble 
vedtatt, en om momskompen-
sasjon, en om konsekvenser av 
koronapandemien og en om orga-
niserte fritidsaktiviteter for barn 
og unge. Frivillighet Norge ved-
tok også Mangfoldsplakaten på sitt 
årsmøte. Mangfoldsplakaten er et 
verktøy for å jobbe for større etnisk 
og kulturelt mangfold i frivillige 
organisasjoner. Kjell Erik Ullmann 
Øie ble valgt til ny styreleder. Kultur- 
og likestillingsminister Abid Q. Raja 
takket frivilligheten for innsatsen 
under koronapandemien med disse 
ordene i sin hilsen til Frivillighet 
Norges årsmøte: «Det er når krisen 
inntreffer vi ser hvor avgjørende 
sivilsamfunnet og frivillige orga-
nisasjoner er for demokratiet, for 
samfunnets bærekraft.» 

• Regjeringen presenterte fredag 29. 
mai en ny krisepakke med forslag 
til endringer i statsbudsjettet i 
forbindelse med koronapandemien. 
Pakken ble behandlet sammen 
med revidert nasjonalbudsjett på 
Stortinget. 
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JUNI  
• 19. juni – Stortinget behandler 

RNB og krisepakke. 

• 11. juni arrangerte vi digitalt 
konferanse for frivillige organi-
sasjoner i Møre og Romsdal med 
Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Konferansen løftet teamer som 
koronapandemien og konsekvenser 
for frivilligheten, dugnad for økt 
deltakelse, mangfold og inkludering 
i frivilligheten. 

• 25. juni arrangerte vi åpent nett- 
møte der organisasjonene kunne  
stille koronarelaterte spørsmål  
direkte til Folkehelseinstituttet.  

JULI 
• 16. juli – Forskrift for ny støtte-

ordning er klar (krisepakke 2 for 
frivilligheten).

AUGUST 
• 11. august inviterte Frivillighet Norge 

til en digital debatt om tiltak for 
økt deltakelse i fritidsaktiviteter 
for barn og unge og det varslede 
Fritidskortet med deltakere fra 
Norges Musikkorps Forbund, Norges 
Speiderforbund, LNU og NIF. 

• 12. august inviterte Helse- og 
omsorgsdepartementet, Helse-
direktoratet og Frivillighet Norge 
til digital Møteplass folkehelse 
for å sette lys på hvordan krisen 
har påvirket samarbeidet mellom 
kommuner og frivillighet på folke-
helsefeltet. Deltakerne var bl.a.  
Bernt Apeland, generalsekretær 
i Røde Kors, Grete Herlofson, 

generalsekretær i Norske Kvinners 
Sanitetsforening og Bjørn Arild 
Gram, styreleder i KS.  

• 13. august inviterte Frivillighet Norge 
og Den norske Helsingforskomité til 
digital debatt kalt “Bryr vi oss om  
Europa?” Deltakerne i debatten  
var bl.a. Ingrid Brekke fra  
Aftenposten og stortingsrepre-
sentantene Jette Christensen 
(AP) og Heidi Nordby Lunde (H). 

• 25. august inviterte Frivillighet Norge 
til digital Inkludering på topp- 
konferanse med tema “Ansettelser”. 
Frivillig sektor er en viktig del av 
norsk arbeidsliv og vi spurte hvordan 
vi kan utvikle mer mangfoldige 
arbeidsplasser i frivillige organi- 
sasjoner? Det ble innlegg med bl.a. 
Sarah Abraham, seniorrådgiver 
og organisasjonspsykolog hos 
Politihøgskolen, Anita Rathore, 
nestleder i OMOD, Organisasjon  
mot offentlig diskriminering og Onur 
Safak Johansen, organisasjonsråd-
giver i LO.

• 20. august – Regjeringen varsler  
forlenging av kompensasjons- 
ordningen for frivilligheten og ny 
stimuleringsordning i 2021. 

• 31. august – Søknadsfrist på  
krisepakke 2. 

SEPTEMBER 
• Høst 2020 lyste Active Citizens Fund 

Romania ut nye midler til bilaterale 
samarbeid mellom frivillige organi-
sasjoner i Romania og Norge. Derfor 
inviterte vi til digital matchmaking 
med uformelle kafésamtaler 

hvor man kunne lære mer om ut-
valgte emner. Den 15. september  
var tema menneskerettigheter  
og sosial rettferdighet. Den 22.  
september var tema inkludering  
av barn og ungdom, og den 29.  
september var miljø og klima- 
endringer tema.  

• Den 9. september inviterte Nordland 
Fylkeskommune og Frivillighet Norge 
til et digitalt kompetansehevende 
foredrag for frivillige organisasjoner. 
Foredraget rettet seg særlig mot fri-
villige organisasjoner i Nordland og 
tema var frivillighet for alle, barrierer 
for deltagelse og dugnad for økt 
deltagelse i frivillige organisasjoner.  

• Den 14. september inviterte 
Trøndelag fylkeskommune og 
Frivillighet Norge til digital konfe-
ranse for frivillige organisasjoner i 
Trøndelag. Tema var kompetanse- 
heving og hvordan man kan ta 
opp igjen arbeidet som ble stoppet 
med nedstengingen på grunn av 
koronapandemien.  

OKTOBER  
• 12. oktober arrangerte Frivillighet 

Norge digital frivilligkonferanse 
med Vestland fylkeskommune. 15. 
oktober arrangerte vi en tilsvarende  
konferanse med Rogaland fylkes- 
kommune. Målgruppen var de  
frivillige organisasjonenes regional- 
eller fylkesledd. 

• 27. oktober inviterte Frivillighet 
Norge til Inkludering på topp 
med tema Mangfoldsledelse. 
Konferansen ble ledet av Umar 
Ashraf, kommunikasjonsrådgiver 
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og forfatter av boka Hvit PR. Blant 
innlederne var Hannah Wozene 
Kvam, rådgiver i Viken fylkeskom-
mune, Marianne Mikkelsen, tidligere 
mangfoldsjef i NRK, Dyveke Hamza, 
direktør i advokatfirmaet Haavind, 
og Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og 
diskrimineringsombud.

• 20. oktober – Ny forskrift for kom-
pensasjonsordningen er klar (krise-
pakke 3) med søknadsfrist 15. januar 
2021. 

NOVEMBER  
• 7. november inviterte Frivillighet 

Norge og Trøndelag fylkeskommu-
ne til digital Frivillighetskonferanse i 
Trøndelag. Den 14. november  
inviterte Nordland Fylkeskommune 
og Frivillighet Norge til digital  
Frivillighetskonferanse i Nordland. 
Målet med konferansene var å gi  
frivillige lag og foreninger i  
Trøndelag og Nordland, frivillig- 
sentraler, kommuner og andre 
interesserte faglig påfyll. 

• 17. November arrangerte Frivillighet 
Norge Møteplass folkehelse 
med tema Ung psykisk helse. 
Møteplassen handlet om hvordan 
korona har rammet unges psykiske 
helse og hvilken rolle frivilligheten 
spiller i arbeidet med psykisk 
helse for unge. Det ble blant annet 
innlegg fra psykolog Peder Kjøs og 
professor i medieinnovasjon ved UiO 
og sjefforsker ved SINTEF Digital 
Petter Brandtzæg. 

DESEMBER 
• 3. desember inviterte Frivillighet 

Norge, Norsk Tipping, Stiftelsen 
Dam, KS og Microsoft til markering 
av Frivillighetens dag direktesendt 
fra Sentralen i Oslo. Det ble delt ut 
fire priser, kultur- og likestillings-
minister Abid Q. Raja annonserte 
at planleggingen av Frivillighetens 
år 2022 ble styrket med en million 
kroner og Solveig Kloppen kunne 
fortelle at Frivillighet Norge skal lage 
en podkastserie om frivillighet i sam-
arbeid med Norsk Tipping. 

Vinnere av prisene på 
Frivillighetens dag 2020: 

 » Vinner av Frivillighetsprisen:  
Turid Abelsen, Sortland frivillig- 
sentral, aktivitetsvenn i 
Nasjonalforeningen for folke- 
helsen, Ajaks ski- og fotballklubb, 
Norsk Bo og Caravan club  
avdeling Sortland.

 » Vinner av Helseprisen: Helt med. 
Prosjektet er et samarbeid mellom 
Stiftelsen Helt med, Stiftelsen Sor 
og søkerorganisasjonen Stiftelsen 
PsykOpp.

 » Vinner av Årets nykommer i  
frivilligheten: Stian Juhani 
Gjertsen, Robin Hood Huset i 
Bergen.

 » Vinner av Årets frivillighets- 
kommune: Lørenskog kommune.

Kultur- og likestillingsminister er Abid Q. Raja og Solveig Kloppen på Frivillighetens dag 2020 på 
Sentralen i Oslo. (Foto Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
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   Utvalgte prosjekter 
Active Citizens Fund Romania 
Frivillighet Norge er samarbeids-
partner i Active Citizens Fund 
Romania (ACF Romania), de norske 
EØS-midlene til sivilsamfunn. Vi er med 
i gruppen av uavhengige aktører i lan-
det som mottar 46 millioner euro over 
en seksårsperiode, som skal styrke 
sivilsamfunnets kapasitet til å fremme 
inkludering, demokrati og deltakelse. 

Frivillighet Norge deltar i samarbeidet 
for å fremme samarbeid og kunnskaps-
utveksling mellom norske og rumenske 
frivillige organisasjoner og frivillighet 
som helhet, styrke vår posisjon som 
ekspert på frivillighet i Norge og bygge 
internasjonalt nettverk innenfor vårt 
fagområde. Vår oppgave er først 
og fremst å bidra til retningslinjene 
for prosjekter som kan få støtte, nå 
ut til potensielle norske deltakere i 
aktiviteter og å fremme muligheten for 
og verdien av samarbeid blant norske 
organisasjoner.  

ACF Romania støtter norske organi-
sasjoner som ønsker å delta i samar-
beid, med kompetanse og tilretteleg-
ging og vi fasiliterer kontakt mellom 
organisasjonene i de ulike landene. Vi 
har seminarer i Norge og Romania, 
hvor utvalgte organisasjoner kan møtes 
og utvikle felles prosjekter. Vi startet 
året med et slikt seminar i Sandefjord, 
som ble åpnet av Seksjonsleder for 
Kultur, idrett og friluftsliv i Vestfold og 

Telemark Fylkeskommune, Jon Steinar 
Tufte. De rumenske organisasjonene 
fikk også møte organisasjoner i Oslo, 
og NRK Ekko lagde en større sak om 
Active Citizens Fund, der flere av 
de rumenske organisasjonene var 
intervjuet, samt Frivillighet Norges ge-
neralsekretær Stian Slotterøy Johnsen 
og UDs avdelingsdirektør Sjur Larsen. I 
februar hadde vi et tilsvarende semi-
nar i Bucuresti, med særlig vekt på 
menneskerettighetsarbeid.

Høsten 2020 gjennomførte vi et digi-
talt opplegg med flere korte samlinger 
over et lengre tidsrom. For å bidra til 
kapasitetsbygging i de rumenske orga-
nisasjonene, laget vi digitale intervjuer 
med norske frivillige ledere, som ble 
direktestrømmet på Facebook. Vi had-
de også flere digitale «kafeer» knyttet 
til innsatsområdene i prosjektet. 

Frivillighet Norge er også med på 
Youth Academy, som er en årlig opp-
læring for rumensk ungdom i frivillig 
arbeid og ledelse. Her bidrar vi med 
utvikling av undervisningsopplegg, un-
dervisning og studietur til Norge. Målet 
er å gjennomføre en felles studietur for 
kull 1 og 2 så snart forholdene tillater 
det i 2021. 

I tillegg til våre rumenske partnere, har 
vi gjennom prosjektet kontakt og  
godt samarbeid med den norske  
ambassaden i Romania og Utenriks-
departementet og med Den norske 

Helsingforskomite, som er kontakt-
punkt for de norske EØS-midlene. 

Kurs og digitale ressurser  
Koronapandemien medførte en digita-
liseringsbølge for mange offentlige og 
private sektorer over natten, inkludert 
frivillig sektor. Det ble iverksatt en 
digital dugnad i frivillige organisasjoner 
over hele landet, og vi ble alle nødt 
til å samhandle digitalt og oppdage 
nye muligheter gjennom den digitale 
omstillingen. Frivillighet Norge har vært 
opptatt av å omstille seg raskt, ved 
å digitalisere alle kurs, seminarer og 
aktiviteter, parallelt med å veilede og 
bistå organisasjoner som mangler kom-
petanse og ressurser for å være med i 
det nye digitale fellesskapet.  

Frivillighet Norge er frivillig sektors 
viktigste kompetansebank. Målet 
med våre kurs og kompetansehe-
vende tiltak er å styrke kunnskapen 
i frivillige organisasjoner og skape 
møteplasser der organisasjoner kan 
dele verdifulle erfaringer og kunnskap 
med hverandre. Dette har vært spesielt 
viktig i 2020, der behovet for digital 
kompetanse og verktøy har blitt satt 
høyt på dagsorden. Derfor har det 
vært spesielt viktig for oss å tilby kurs 
tilpasset den nye hverdagen preget av 
koronarestriksjoner, både for å heve 
den digitale kompetansen som finnes 
i organisasjoner, inspirere til å finne 
nye kreative måter å gjennomføre 
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aktiviteter på og gi muligheten til delta 
i et digitalt fellesskap med andre 
organisasjoner som opplever lignende 
utfordringer. Ved å digitalisere våre 
kurs og samlinger, har vi også opplevd 
en kraftig økning i antall deltakere, i 
tillegg til at vi har nådd frem til langt 
flere organisasjoner over hele landet.  

Til samme tid har vi også vært opptatt 
av å synliggjøre TechSoup.no, en 
portal administrert av Frivillighet 
Norge, hvor frivillige organisasjo-
ner får tilgang til gratis eller sterkt 
rabattert programvare. Siden 
oppstarten i 2014 har over 1900 
organisasjoner fått tilgang til digitale 
verktøy og dataprogrammer som 
kan bidra til å forenkle og effektivi-
sere driften av frivillige organisasjo-
ner. Koronapandemien har akselerert 
behovet for teknologi i frivillige organi-
sasjoner, og ved å bruke TechSoup har 
både nasjonale og lokale orga-
nisasjoner fått tilgang til blant 
annet Microsoft teams for å kunne 
planlegge og gjennomføre styremøter, 
Zoom for å arrangere digitale aktivite-
ter og Adobe for å kunne lage digitale 
invitasjoner til arrangement.  

Nytt rekrutteringsverktøy for barn 
og unge inn i frivilligheten  
Som en del av prosjektet «Dugnad 
for økt deltakelse» og med grobunn 
i fritidserklæringen og resolusjon fra 
årsmøtet i 2020 har Frivillighet Norge i 
løpet av 2020 utviklet nettsiden 
Ungfritid.no. Nettsiden er laget for 
å samle og synligjøre alle tilbud om 
fritidsaktiviteter for barn og unge i 
frivillig sektor. Ungfritid.no ble lansert 

3. desember og for barn og unge den 
15. april 2021, Ungfritid er basert på 
erfaring fra arbeidet med Frivillig.no og 
bygger på samme tekniske løsning slik 
at organisasjonene lett kan ta i bruk 
begge nettsidene.   

Som en del av prosjektet samles også 
ressurser organisasjoner kan benytte i 
sitt rekrutteringsarbeid på om-sidene 
til Ungfritid.no. Videre legges det vekt 
på kompetanseheving og erfaringsut-
veksling med kurs og samlinger som 
omhandler rekruttering av barn og 
unge som deltakere.  

Fritidserklæringen har som mål at 
alle barn, uavhengig av foreldrenes 
sosiale og økonomiske situasjon, skal 
ha mulighet til å delta jevnlig i minst 
én organisert fritidsaktivitet sammen 
med andre. Ungfritid.no legger vekt på 
at man enkelt skal kunne finne akti-
viteter som passer og få god oversikt 
over både tilrettelegging og kostnader, 
samt at vi etter hvert vil koble Ungfritid 
til en oversikt over støtteordninger som 
bidrar til at alle kan delta.  

Ungfritid.no drives av Frivillighet 
Norge, er støttet av Sparebank-
stiftelsen DNB og implementeres i de 
frivillige organisasjonene med støtte 
fra Barne-, ungdoms- og familiedirek-
toratet (Bufdir).  

Inkludering på topp  
Frivillighet Norge har gjennom to år 
bidratt til å øke fokuset på manglende 
mangfold i ledelsen og blant ansatte 
og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner, 
gjennom Inkludering på topp. Frivillig 
sektor er en av de viktigste sektorene 

i arbeids- og samfunnslivet. Men selv 
om mange organisasjoner lykkes med å 
øke det etniske og kulturelle mangfol-
det, ser vi få eksempler på mangfold på 
toppen i organisasjonene. Inkludering 
på topp handler om hvordan frivillige 
organisasjoner kan øke mangfoldet i 
ledelsen og blant ansatte og tillitsvalg-
te. I 2020 lanserte vi arbeidsverktøy 
for å jobbe med inkludering på topp. 
Arbeidsverktøyene handler om hva 
inkludering på topp betyr, mangfolds- 
ledelse, mangfoldig rekruttering, 
mangfoldige i styrer og valgkomiteer 
og mangfoldig kommunikasjon.

http://www.ungfritid.no/
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Styret
Styret har i perioden mai 2020 til juni 2021 bestått av:  
 
Styreleder: Kjell Erik Ullmann Øie, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
Nestleder: Ingvild Endestad, Foreningen FRI  
Medlem:  Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund  
Medlem:  Erik Unaas, Norges Idrettsforbund 
Medlem:  Toril Skjetne, Norges Kulturvernforbund  
Medlem:  Andreas T. Borud, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
Medlem:  Fahim Naeem, Pakistansk Kulturforening Skedsmo  
Varamedlem:  Leif-Ove Hansen, Unge funksjonshemmede  
Varamedlem:  Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen  
Varamedlem:  Mihriban Rai, LIN - Likestilling, inkludering og nettverk 
 
Styret har i 2020 hatt 6 møter og et e-postmøte, og behandlet 56 saker.  

 

Styret i Frivillighet Norge på Voksenåsen den 21. september 2020 (Foto: Hedvig Kolboholen)
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Årsmøte og nettverks- og 
arbeidsgruppemøter 
 

Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt digitalt 28. mai 2020.  
67 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner deltok.  
 

Medlemsmøte 
Det ble ikke avholdt medlemsmøter i 2020.  
 

Nettverks- og arbeidsgrupper 
Utviklingen av Frivillighet Norges politikk skjer i nettverks- og 
arbeidsgruppene. Her arbeider medlemsorganisasjonene seg  
fram til omforente standpunkt og skaffer seg informasjon om  
relevante politiske prosesser.  

Nettverksgruppen Økonomiske 
rammevilkår  
Leder: Mina Gerhardsen 
Det har vært arrangert 5 møter i denne 
nettverksgruppen. Hovedsakene 
har vært innspill til statsbudsjettet 
2022, forslag til ny pengespillslov, 
organisasjonenes erfaringer med 
koronatiltak, kartlegging av korona- 
konsekvenser, Frivillighetens år 2022,  
justering av arrangementsstøtte- 
ordning, Årsmøteresolusjon om 
konsekvenser av koronapandemien 
for frivillig sektor, kompensasjon for 
arrangement, erfaringer og videre 
arbeid, partienes programprosesser og 
stimuleringsordning for økt aktivitet.
 

Nettverksgruppe forskning og 
utvikling av frivilligheten 
Leder: Rita Hirsum Lystad 
Fokuserer på kunnskap om frivillig 
sektor og verdien av frivillighet i Norge, 
samfunnsutvikling og trender som på-
virker hvordan frivillige organisasjoner 
organiserer seg og arbeidet fremover.  
Det har ikke vært arrangert møter 
i denne nettverksgruppen i 2020.  

Nettverksgruppen Det offentliges 
forhold til de frivillige organisas-
jonene  
Leder: Andreas Borud  
Det har vært arrangert 1 møte i denne 
nettverksgruppen med følgende 
saker: Register for reelle rettighets- 
havere og ny foreningslov på anbud. 

Forum for institusjonsdrift 
Forum for institusjonsdrift er en arena 
for organisasjoner som driver institu- 
sjonsdrift innenfor helse og omsorgs-
feltet, flyktningmottak og andre typer 
tjenester på vegne av, eller i samarbeid 
med, det offentlige. Forumet hadde 
ingen møter i 2020.  

Arbeidsgruppen for  
Mangfoldsplakaten 
Leder: Mihriban Rai 
På styremøtet 26.11.2019 satte 
styret ned en arbeidsgruppe der det 
i mandatet står at arbeidsgruppen 
skal foreslå en mangfoldsplakat som 
skal legges frem for årsmøtet i 2020. 
Arbeidsgruppen skal blant annet 
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foreslå mål og tiltak for mangfolds-
plakaten, hvordan organisasjoner kan 
sette egne mål og følge dem, samt 
hvordan Frivillighet Norge kan følge 
måling av mangfoldet i medlems- 
organisasjoner. Mangfoldsplakaten  
ble vedtatt på årsmøtet 28. mai.

Arbeidsgruppen hadde tre møter i 
2020. Arbeidsgruppen bestod av Taha 
Hussein Ahmed Gaffar  (Multikulturelt 
initiativ og ressursnettverk),  
Irma Julardzija (Norsk folkehjelp),  
Even Tømte (De Unges Orkester-
forbund), Sadia Jabeen Iqbal 
(Norges Handikapforbund), Kristine 
Fornes (Norges Husflidslag), 
Kim Kantardjiev (Landsrådet for 

Norges barne og ungdomsorganisa-
sjoner), Hasti Hamidiasl (KFUK-KFUM 
Norge), Elisabeth Kristiansen (DNT – 
Edru Livsstil), Mari Kolbjørnsrud  
(Den Norske Turistforeningen), 
Caroline Hop (Norges speiderforbund).  
Ida Marie Holmin deltok på møtene for 
sekretariatet. 

Arbeidsgruppe Momskampanje
Frivillighet Norge har i 2020 hatt en 
arbeidsgruppe som har gjennomført 
en kampanje for å få gjennomslag 
for frivillighetens felles krav til 
momskompensasjonsordningen 
for frivillige organisasjoner. 
Kampanjen har rettet seg mot de 
politiske partienes arbeid med nye 

stortingsprogram. Arbeidsgruppen har 
bestått av: Mina Gerhardsen (leder, 
fra styret i Frivillighet Norge), Helge 
Simones (styret i Frivillighet Norge, 
deltok fram til årsmøtet i 2020), Sverre 
Fuglerud (Norges Blindeforbund), 
Diego Alexander Foss/Jan Halvor Vaag 
Endrerud (LNU), Simen Rommeltveit 
Halvorsen, (Den Norske Turistforening), 
Ida Krogsæter (Norsk Folkehjelp), Synne 
Lerhol (Norges Røde Kors), Odd Petter 
Saltnes (Norges Musikkorps Forbund), 
Marianne Bremnes (Stiftelsen Livsglede 
for eldre), Lars Hjetland (ACTIS), Inger 
Johanne Ruset (Norges Ungdomslag), 
Anders Ø.Røberg-Larsen (Norges 
Idrettsforbund). Arbeidsgruppen har 
hatt tre møter i 2020.
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Ressursgruppen for Frivillig.no 
Det ble gjennomført 4 møter i 2020. 
Målet med ressursgruppen er å sikre 
at det digitale rekrutteringsverktøyet 
Frivillig.no utvikles og brukes i tråd med 
medlemsorganisasjonens ønsker og 
behov. Gruppen har også fokus på å 
avdekke utfordringer knyttet til inklu-
dering og ivaretagelse av nye frivillige. 
Videre gir gruppen sine tilbakemeldin-
ger på kampanje og kompetansetiltak 
knyttet til frivillig innsats og Frivillig.
no, samt kårer årets nykommer i 
frivilligheten. Ressursgruppen besto av 
disse medlemmene: Aurora Eck Nilsen 
(Nasjonalforeningen for folkehelsen)  
Jeanine Brenna (Kirkens bymisjon)  
Espen W Andersen (Vestre Aker Frivillig-
sentral), Lars Ivar Mannsaaker (Oslo 
kommune velferdsetaten), Maria Lind 
Kvanmo (Kreftforeningen), Kirsten Moe 
(Seniornett), Cathrine Mellem  
(Home-Start), Pia Jarmyr (Røde Kors) 
og Linda Dyrnes (FolkOrg)  

Ressursgruppen for Ungfritid.no 
Gruppen møtes 4 ganger i året for å gi 
råd og veiledning i utvikling av rekrut-
teringsverktøyet Ungfritid.no, arbeidet 
med barrierer for deltakelse samt 
kampanjebudskap for implementering 
og markedsføring med mål å invitere 
og inkludere nye deltakere til varige og 

organiserte fritidsaktiviteter for barn 
og unge. Deltakere i 2020 og 2021 er:  
Lars Bockmann (Changemaker), 
Magnus Heltne (KFUK-KFUM 
Speiderne), Even Tømte (De unges  
orkesterforbund), Unni Færøvik 
(Korpsnett), Atle Isaksen (Norges  
Filmklubbforbund), Sina Øversveen  
(Miljøagentene), Jonas Skjemstad  
Rønning (Natur og Ungom), Lykke 
Juhler (Norges Speiderforbund), 
Jonatan Hansen Lønnegreen 
(Frelsesarmeen), Kristin Oftedal 
og Svend Sondre Frøshaug (DNT), Line 
Kaupang (Frilynt), Maria Sammut og 
Agnes Skagemo (Søndagsskolen), 
Tone Sjåstad og Elin Gilde (Norges 
Husflidslag), Per Einar Fon (Norges 
Musikkorps Forbund), Phillip André 
Charles (UngOrg Oslo), Maja Lie 
Opgahl (Unge Funksjonshemmede), 
Tonje Refseth (Norsk Friluftsliv), 
Kristin Bergflødt (LNU),  
Håvard Øvregård (NIF).

Ressurgruppen for Inkludering  
på topp 
Inkludering på topp skal bidra til økt 
mangfold i ledelsen, blant ansatte og 
tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. 
Målet med ressursgruppen er å få 
erfaringer og innspill som kan bidra til å 
nå målene for tiltaket. Ressursgruppen 

av også bidratt som innledere og 
ledere av gruppearbeid på samlinger 
og konferanser. Ressursgruppen 
hadde 4 møter. Ressursgruppen bestod 
av Maren Harlem (DNT), Camilla 
Lillevold-Øverås (Norsk folkehjelp),  
Fahim Naeem (Pakistansk Kultur- 
forening Skedsmo), Pamir Ehsas  
(Brighter Tomorrow), Cecilie Hanninen  
(VOFO), Ingvild Vårdal Bredesen (Oslo 
idrettskrets), Marte Bøhm Nordahl  
(Viken idrettskrets), Sadia Iqbal (Norges 
Handikapforbund), Karen Kwam 
(Norges Handikapforbund),  
Alexander Golding (Caritas Norge), 
Tone Østerdal (Norske konsertar-
rangører), Kim Kantardjiev (LNU) 
og Hasti Hamidiasl (KFUK-KFUM). 

Fagnettverk for kommunikasjon 
Frivillighet Norge startet i 2020 et fag-
nettverk for kommunikasjonsfolk i våre 
medlemsorganisasjoner. Vi arrangerte 
i 2020 4 samlinger hvorav en fysisk 
og tre digitale. Deltakelse varierte fra 
rundt 30 til over 100 deltakere. Vi løftet 
fram temaer som Instagram, video 
til sosiale medier og hvordan skrive 
gode tekster. I tillegg til samlingene 
har nettverket en Facebook-gruppe for 
erfaringsutveksling og nettverksbyg-
ging på tvers av organisasjonene. 
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Foto: Julie Rosseland
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Råd og utvalg
Oversikt over råd, utvalg og styrer hvor Frivillighet Norge er representert 

Frivillighet Norge er tilknyttet følgende organisasjoner: 
CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation 
Frivillighet Norge er medlem i hovedorganisasjonen Virke. 

INTENSJONSAVTALER 
Frivillighet Norge har intensjonsavtaler som skal bidra til tettere samarbeidet og koordinering mellom offentlig og frivillig 
sektor med Integrerings- og mangfoldsdirektoraret, Helsedirektoratet og Bufdir.  

Navn på utvalg  Opprettet av 

Referansegruppe Senter for verdibasert ledelse og innovasjon  VID. Senter for verdibasert ledelse og 
innovasjon 

Referansegruppe for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor  Senter for forskning på sivilsamfunn 
og frivillig sektor 

Brukerforum for Frivillighetsregisteret  Kulturdepartementet 

Brukerforum for Brønnøysundregisteret  Brønnøysundregisteret 

Styringsgruppe for StimuLab-prosjektet “Starte og drive en frivillig organisasjon”  Brønnøysundregisteret 

Styringsgruppen Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge Nasjonal dugnad mot fattigdom 
og utenforskap blant barn og unge 

Referansegruppe for momskompensasjonsordningen  Kulturdepartementet 

Samarbeidsgruppen og erklæringsgruppe for Fritidserklæringen  Bufdir 

Bransjestyret for Virke Ideell og Frivillighet  Virke Ideell og Frivillighet 

Rådet for et aldersvennlig Norge  Helse- og omsorgsdepartementet 

Partnerskap mot mobbing  Kunnskapsdepartementet 

Oppfølging av samarbeidsavtale om leveranse av helse- og sosialtjenester  Nærings- og fiskeridepartementet 

Arbeidsgruppe for videreutvikling av Frivillighetsregisteret  Kulturdepartementet 

Referansegruppen for opprettelse av register for reelle rettighetshavere  Brønnøysundregistrene 

Referansegruppe for KS nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn  KS 

Ressursgruppe for Oslo kommunes dugnad for aldersvennlig frivillighet  Oslo kommune 
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Høringsuttalelser  

 

Her følger en oversikt over våre høringsuttalelser og innspill i 2020:  
   
• Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen om distriktsmeldingen (januar) 

• Innspill til statsbudsjettet 2021 (Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- 
og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (februar) 

• Høringsinnspill: kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet (Kulturdepartementet, mars)  

• Innspill til arbeidet med forskrift for register for reelle rettighetshavere (Finansdepartementet, mai) 

• Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 (Finanskomiteen, mai) 

• Høring i Kommunal og forvaltningskomiteen om Integreringsloven (mai) 

• Høringssvar: Kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren (Kulturdepartementet, juni) 

• Høringssvar: Tilskudd til drift av seniorsentrene i bydelene (Oslo kommune, juni) 

• Høringssvar: Ny forskrift om tilskudd til organisasjoner og stiftelser for frivillig og allmennyttig klima- og miljøarbeid 
(Klima- og miljødepartementet, august) 

• Høringssvar: Forslag til forskrift til integreringsloven (Kunnskapsdepartementet, september) 

• Høringssvar: forskrift om register for reelle rettighetshavere (Finansdepartementet, september) 

• Høringssvar: Forslag til ny lov om pengespill (Kulturdepartementet, september) 

• Høringsinnspill: Om statsbudsjettet for 2021 (Familie og kulturkomiteen, Finanskomiteen, oktober)   

• Innspill til stimuleringsordning for økt aktivitet i frivilligheten (Kulturdepartementet, oktober) 

• Innspill til Kulturrådets mangfoldsoppdrag (Norsk Kulturråd, november)  

• Innspill til handlingsplan om bærekraftsarbeidet i Norge (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, november) 

• Innspill til ny forskrift for tilskudd til inkludering av barn og unge (Bufdir, desember) 
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Sekretariatet
Sekretariatet har i 2020 bestått av:   
Generalsekretær, Stian Slotterøy Johnsen   
Assisterende generalsekretær, Ida Marie Holmin  
Kommunikasjonsrådgiver, Morten Skjæveland   
Politisk seniorrådgiver, Bjørn Lindstad   
Politisk rådgiver, Siri Holm Lønseth  
Politisk seniorrådgiver, Guri Idsø Viken 
Politisk rådgiver, Marte Oraug Skogtrø 
Politisk rådgiver, Janne Nyhus 
Organisasjonsrådgiver med økonomiansvar, Martin Gustavsen  
Rådgiver, Nasrin Naimy  
Prosjektleder, Vanja Konradsen  
Organisasjonskonsulent Frivillig.no, Nancy Herz (permisjon fra august) 
Organisasjonsmedarbeider (vikariat), Dorthe Westgaard (fra oktober) 
Kommunikasjonsrådgiver Frivillig.no, Birgitte Heneide  
Prosjektleder Frivillighetens år 2022 (engasjement), Birgitte Brekke (fra mai) 
Kommunikasjonsrådgiver for Frivillighetens år 2022 (engasjement), Mattis Koppang (fra november) 
Administrasjonsmedarbeider (midlertidig), Habiba Stray (fra februar) 
Kontorassistent, John Gørbing. 
Sosiale medie-assistent (oppdrag), Sahra Helene Karlsen (fra august) 
Sosiale medie-assistent (oppdrag), Kristin Juel Bergflødt (til august) 
Sosiale medie-assistent (oppdrag), Sondre Nave (fra november til januar) 
Frivillig kontormedarbeider, Mahmood Ayaz.  

  
I tillegg kommer timelønnet arbeid 
knyttet til inkluderingsprosjektet, 
diverse utredninger, markedsføring og 
arrangement.   

Frivillighet Norges sekretariat besvarer 
henvendelser fra medlemmer og andre 
både i inn og utland om hvordan man 

kan bli frivillig, organisasjonsdrift, 
personvern, tilskuddsordninger og 
myndighetskontakt, samt generelle 
spørsmål om frivillig sektor i Norge. Vi 
presenterte frivillig sektor i Norge 
for utenlandske gjester og samarbeids-
partnere. Vi holder innlegg, foredrag 

og deltar i paneldebatter på en rekke 
arrangement i regi av medlemsorga-
nisasjoner, bedrifter og ulike offentlige 
aktører.  Vi tilbyr kurs i en rekke tema, 
blant annet styreopplæring for styrene i 
flere medlemsorganisasjoner.

Foto: Hedvig Kolboholen
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Resultat
Note 2020 2019

Driftsinntekter og driftskostnader
Konferanseinntekter  -  299 960 
Tilskudd 16 386 876  17 213 010 
Kontingenter  3 529 122  3 252 025 
Kurs og arrangementsinntekter 730 674  633 920 
Andre driftsinntekter 711 467  927 946 
SUM DRIFTSINNTEKTER 7 21 358 139  22 326 861 

Lønnskostnad 4, 11, 12 10 692 400  9 685 085 
Avskrivning av varige driftsmidler 2, 12 39 321 83 771 
Annen driftskostnad 3, 4, 9, 12 10 044 932 12 035 184 
SUM DRIFTSKOSTNADER  20 776 653  21 804 040 

DRIFTSRESULTAT 581 486 522 821 

Finnansinntekter og kostnader
Annen finansinntekt 10 375 528 404 255 
Annen finanskostnad - 1 965  - 103 157 
RESULTAT AV FINANSPOSTER 373 562  301 098 

ÅRSRESULTAT 955 048  823 919 

Overføring og disponeringer
Overføring til egenkapital uten selvpålagte restriksjoner 8 955 048  823 919   

Sum disponert 955 048  823 919

DEL 2   Frivillighet Norges årsrapport
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Balanse
Eiendeler Note 2020 2019

Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Varige driftsmidler 2 89 244  88 324
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 89 244 88 324 

Andre fordringer 6 634 879 627 953 
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 634 879 627 953 
SUM ANLEGGSMIDLER 724 123 716 277 

Omløpsmidler
Fordringer

Kundefordringer 2 503 061  1 227 902 
Andre fordringer 174 492  209 885
SUM FORDRINGER 2 677 552  1 437 787

Markedsbasert aksjefond 10 5 016 875 4 683 845
Sum investeringer 5 016 875 4 683 845

Bankinnskudd kontanter og lignende 5 7 839 994 7 142 560 

SUM OMLØPSMIDLER 15 534 422 13 264 192 
SUM EIENDELER 16 258 544 13 980 469

DEL 2   Frivillighet Norges årsrapport
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Balanse
Egenkapital Note 2020 2019

Opptjent egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 1, 8  3 750 000  3 750 000 
Egenkapital uten selvpålagte restriksjoner 1, 8 3 280 297 2 325 249 
Sum egenkapital 7 030 297  6 075 249 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 367 064  1 461 998 
Skyldig offentlige avgifter 5 897 561 769 430 
Annen kortsiktig gjeld 7 6 963 622  5 673 793 
SUM KORTSIKTIG GJELD 9 228 247  7 905 220 

SUM GJELD  9 228 247  7 905 220 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 16 258 544 13 980 469 

Oslo, 16. mars 2021
Styret for Frivillighet Norge
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Kjell Erik Ullmann Øie 
Styreleder

Ingvild Endestad 
Nestleder

Rita Hirsum Lystad 
Styremedlem

Toril Skjetne 
Styremedlem

Fahim Naeem 
Styremedlem

Erik Mogens Unaas 
Styremedlem

Andreas Tangen Borud 
Styremedlem

Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær
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Frivillighet Norges  
medlemsorganisasjoner  
Oversikt over medlemsorganisasjoner pr 31.12.2020
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Navn på organisasjon
4H Norge

A Step closer

Acharaugo Cultural Music And Dance

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

ADHD Norge

ADRA Norge

AFS Norge Internasjonal utveksling

Ahmadiyya Muslim Jama’at

Aksjonskomiteen Hjelp Jødene Hjem

Aktivitetsklubben

Aleneforeldreforeningen

Ammehjelpen

Amnesty International Norge

ANSA – Association Of Norwegian  
Students Abroad

Arbeiderbevegelsens rus- og  
sosialpolitiske forbund

Art of Living Foundation - Norge

Aurora Støtteforening For Mennesker 
Med Psykiske Lidelser

Autismeforeningen i Norge

Bandorg

Barnekreftforeningen

Bergen Internasjonale Kultursenter

Besteforeldrenes Klimaaksjon

Bikuben Regionalt Brukerstyrt Senter

Bipolarforeningen Norge

Blå Kors Norge

Brunstad Christian Church

Brystkreftforeningen

Buddhistforbundet

Care Norge

Caritas Norge

CISV Norge

Compassion Norge

Damini House of Culture

De Unges Orkesterforbund

Den Nigerianske Foreningen Norge

Den Norske Bamseklubben

Den norske Helsingforskomité

Den norske misjonsallianse

Den Norske Turistforening (DNT)

Den Polske Klubben I Norge

Den Sudanesiske Foreningen

Den Uavhængige Norske Storloge av 
Odd Fellow Orde

Der du bor - Telemark

Det Evangelisk -Lutherske - 
Kirkesamfunn

Det Hvite Bånd

Det Kurdiske Kulturforbundet i Norge

Det Norske Baptistsamfunn

Det Norske Bibelselskap

Det Norske Hageselskap

Det norske misjonsselskap

Det Norske Travselskap

Diabetesforbundet

DNT EDRU Livsstil

Do Destination

Dyrebeskyttelsen Norge

ECKANKAR Norge

Elevorganisasjonen

Epilepsiforbund

Europabevegelsen i Norge

Familieklubbene i Norge

Fattighuset

FFO

Folkeakademienes Landsforbund

Folkorg - Organisasjon For Folkemusikk 
og Folkedans

Fontenehuset Drammen

Fontenehuset Hønefoss

Fontenehuset Oslo Øst

Forbund for kjemisk  
miljøintoleranse(FKMI)

Forbundet KYSTEN

Forbundet mot rusgift

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen for Barnepalliasjon FFB

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen For Muskelsyke

Foreningen Norden Norge

Foreningen Spekteret
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Foreningen Vi som har et barn for lite

Fortidsminneforeningen

Fotballstiftelsen

Framfylkingen LOs barne- og  
familieorganisasjon

Frelsesarmeen

FRI – foreningen for kjønns- og  
seksualitetsmangfold

Frilynt Norge

Fritt Norden - Norge

Grenseløs Kjærlighet

Hanano Development Organisation

Harry Benjamin Ressurssenter

HATS (Hålogaland  
Amatørteaterselskap)

Helseforum for kvinner

Helsepersonel For Plantebasert  
Kosthold

HivNorge

Hjelpekilden Norge

Hjernesvulstforeningen

Home-Start Familiekontakten Norge

Hospiceforum Norge

Hostelling International Norge

Human-Etisk Forbund

Humanistforbundet

Humanistisk Ungdom

Humanity First Norge

Hvite Ørn Norge

Hyperion - Norsk Forbund For  
Fantastiske Fritidsinteresser

Hørselshemmedes Landsforbund

Indremisjonsforbundet

Internasjonal helse- og sosialgruppe 
(IHSG)

International Students’ Union Of  
Norway (ISU)

IOGT i Norge

Islamsk Opplæringssenter

Ivareta

IVK Norge - Norsk Sirkel For  
Ikkevoldskommunikasjon

Juba

Juvente

KA - Arbeidsgiverorganisasjon for  
kirkelige virksomheter

Kirkens Nødhjelp

Kirkens SOS i Norge

Kirkerådet

Kiwanis International District Norden

Kjeringråd

Klassisk - Organisasjon For  
Konsertarrangører

Klokkeklovnene

KNIF SA

Kongelig Norsk Båtforbund

Korpsnett Norge

Kreativ Aktiv Norsk Data Ungdom 
(Kandu)

Kreftforeningen

Kristelig studieforbund (K-stud)

Kristent arbeid blant blinde og  
svaksynte KABB

Kulturalliansen

La Humla Suse

Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber

Landsforeningen for etterlatte ved 
selvmord-LEVE

Landsforeningen for hjerte- og  
lungesyke

Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplanterte

Landsforeningen for Pårørende innen 
psykisk helse -LPP

Landsforeningen mot  
fordøyelsessykdommer

Landsforeningen mot seksuelle  
overgrep (LMSO)

Landsforeningen uventet barnedød

Landsforeningen We Shall Overcome

Landsrådet for Norges barne- og  
ungdomsorg-LNU

Leieboerforeningen

LIN (Likestilling Inkludering og  
Nettverk)

Lions Club International Distrikt 104

Lærernes Misjonsforbund

MA - rusfri trafikk og livsstil

Mat & atferd

Med Israel For Fred

Menneskeverd

Mental Helse

Mental Helse Ungdom

Miljøagentene

Miljøstiftelsen Bellona

MIR - Multikulturelt Initiativ- og  
Ressursnettverk

Misjon uten grenser

Misjonskirken Norge

Misjonskirken Ung

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Musikkens studieforbund

Nakke- og kjeveskaddes landsforening

Nakkeforbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Natteravnene
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Natur og Ungdom

Nei Til EU

New Life Mission

NOAH - For Dyrs Rettigheter

Norbrygg - Norsk  
Hjemmebryggerforening

Noregs Mållag

Noregs Ungdomslag

Norge-Amerika Foreningene

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Bygdekvinnelag

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Husflidslag

Norges Idrettsforbund og Olympiske 
og Paralympiske komité

Norges Jeger - og Fiskerforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges KFUK-KFUM speidere

Norges Korforbund

Norges Kristelige Student- og  
Skoleungdomslag

Norges Kristne Råd

Norges kulturvernforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Livredningsselskap

Norges Musikkorps Forbund

Norges Naturvernforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norges Samemisjon

Norges Skotthyllforbund

Norges Sopp- og Nyttevekstforbund

Norges speiderforbund

Norges Unge Katolikker

Norges Veteranforbund for  
Internasjonale Operasjoner

Norilco - Norsk Forening For Stomi, 
Reservoar og Mage- og Tarmkreft

Normisjon

Norsk arkivråd

Norsk Bluesunion

Norsk Bridgeforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Filmklubbforbund (NFK)

Norsk Folkehjelp

Norsk Forening for Fartøyvern

Norsk forening for prosjektledelse 
(NFP)

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Friluftsliv

Norsk Fyrhistorisk Forening

Norsk Glaukomforening

Norsk Helse- og Avholdsforbund

Norsk Jazzforum

Norsk Jernbaneklubb

Norsk Kennel Klub

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Mongolsk Forening

Norsk musikkråd

Norsk Nettverk for Down Syndrom

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sangerforum

Norsk Sarkoidose Forening

Norsk Tolkeforening

Norsk TotalforsvarsForum

Norsk-Russisk Kultursenter

Norsk-Tysk Selskap

Norske Historiske Spel

Norske Kirkeakademier

Norske konsertarrangører

Norske Kunstforeninger

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Redningshunder

Norske Samers Riksforbund

Norske symfoni-orkestres  
landsforbund NASOL

Norway International Network (NIN)

Open Hands For You

Ordenen Riddere av det Hvite Kors I 
Norden

Organisasjonen For Barnevernsforeldre

Oslo Badstuforening

Oslo Katolske Bispedømme

Pakistansk Kulturforening Skedsmo

Panafrican Women Association (Pawa)

Partnership For Change

Pensjonistforbundet

Pinsebevegelsen i Norge

Plan Norge

Prematurforeningen

Press -Redd barna ungdom

Primers MC

Prison Fellowship Norge

Professional Women’s Network Norway

Psoriasis- og eksemforbundet

Rabea Movement Norway

RE:ACT

Redd Barna

Redningsselskapet - Norsk Selskab Til 
Skibbrudnes Redning

Reform - ressurssenter for menn
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Refugees Welcome Norway

Retinitis Pigmentosa Foreningen i 
Norge

Ridderrennet

ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 
(RIO)

Ryggforeningen

Samarbeidsforumet av funksjons- 
hemmedes organisasjoner (SAFO)

Sámi NissonForum / 
Samisk Kvinneforum

Seniordans Norge

Seniornett Norge

SeniorNorge

Senter for tro og medier (tidligere 
Familie & Medier)

Sex og Politikk - Forening For Seksuell 
og Reproduktiv Helse og Rettigheter

SINERGIA

Sjømannskirken - Norsk kirke  
i utlandet

Skedsmokorset Kulturforum

Skiforeningen

Slekt og data

SLM OSLO

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for 
Ungdom

Solgården 

SON-Straffedes organisasjon i Norge

Sos-Barnebyer Norge Stiftelsen

Spilleavhengighet Norge

 

Spiseforstyrrelsesforeningen

St. Georgs Gildene i Norge

Stiftelsen Angstringen Norge

stiftelsen CRUX

Stiftelsen DAM

Stiftelsen evangeliesenteret

Stiftelsen Flyktninghjelpen

Stiftelsen Frogner Menighetshus

Stiftelsen Helseutvalget

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Nødhjelp

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Oseberg Vikingarv

Stiftelsen Retretten

Stiftelsen Rettferd

Stiftelsen Robin Hood Huset

Stiftelsen Tamilsk Ressurs og 
Veiledningssenter

Stiftelsen Termik

Stiftelsen Trondheim Jazzfestival

Stiftelsens Nordisk Bibelmuseum

STL Samarbeidsrådet for Tros- og 
Livssynssamfunn

Stoffskifteforbundet

Strømmestiftelsen

Studieforbundet Funkis

Studieforbundet kultur og tradisjon

Støtteforeningen for Kreftrammede

Syvendedags Adventistkirken  
- Den Norske Union

Søndagsskolen Norge

Søvnforeningen

Termik Rana

Tjukkasgjengen

Tsjetsjensk Ungdomsforening ( TUF)

UNG i Kor

Ung i trafikken – ingen venner å miste

Ung Kirkesang

Ung Kreft

UngDialog

Ungdom & Fritid

Ungdom mot narkotika -UMN

Unge Funksjonshemmede

Ungorg

Vatnar Kristne Fellesskap

Velferdsalliansen EAPN Norway

Vellenes Fellesorganisasjon

Vestre Aker Frivilligsentral

Veteranforbundet SIOPS

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Voksne for Barn

Voksne med medfødt hjertefeil

Y’s Men International Region Norge

Økologisk Norge

Åpen folkekirke

Observatørmedlemmer:
Norges Frivilligsentraler

Sykling uten alder - Norge

Verdighetssenteret
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