
 
 
 
 
 

Kartlegging av behov, muligheter og 
løsninger for digitalisering av frivilligheten 

 
 

Frivillighet Norge, 2018 
  
 

  



 
2 

Til Kulturdepartementet 
 

Prosjektet er finansiert av Kulturdepartementet. Prosjektgruppen bestod av representanter 
fra Norges Røde Kors, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF), Human-Etisk Forbund, 
Norges Innsamlingsråd og Frivillighet Norge. 

 
 

Oslo, 30. april 2018 
 
 

Stian Slotterøy Johnsen, Frivillighet Norge 
 

 
Niels Røine    Siri Nodland    Benjamin Myrstad 
NIF     Norges Innsamlingsråd  LNU 
 
 
 
Trond Enger    Kåre-Rune Mossing    
Human-Etisk Forbund   Røde Kors    ________________ 
          Henning Enersen 

(prosjektleder)
  

  



 
3 

Innhold 
 

Forord           4 
Innledning          5 
Kapittel 1 Digitalisering av frivilligheten      7 
1.1 Sammendrag og anbefalinger       7 
1.2 Om prosjektgruppen og mandat       9 
1.3 Prosjektets sammensetning og medlemmer     9 
1.4 Rapportens innhold        9 
 
Kapittel 2 Metode for innsamling av data      11 
2.1 Innsamling av data         11 
2.1.1   Spørreundersøkelse        11 
2.1.2   Workshop i forbindelse med spørreundersøkelsen    12 
2.1.3   Spørsmål i forbindelse med påmelding til Topplederkonferansen   12 
2.1.4 Andre kilder         12 
 
Kapittel 3 Behov for digitalisering av frivilligheten     13 
3.1  Organisasjonenes behov for nye digitale verktøy     13 
3.1.1 Kommunikasjon med medlemmer/frivillige     13 
3.1.2 Kommunikasjon med det offentlige      14 
3.1.3 Verktøy som samhandler (snakker sammen)     15 
3.1.4 Tilgjengelighet for tillitsvalgte og lokale grupper    15 
3.2  Kompetansebehov i organisasjonene      16 
3.3  Endringsevnen i frivillig sektor       18 
 
Kapittel 4 Muligheter med digitalisering      20 
4.1 Mulige samarbeidspartnere på digitale verktøy     20 
4.2 Organisasjonenes muligheter med nye digitale løsninger    21 
4.3 Muligheter for utvikling av felles digitale løsninger for frivilligheten   22 
 
Kapittel 5 Digitale løsninger i markedet rettet mot frivilligheten   24 
5.1 Markedet og produktene som tilbys frivillige organisasjoner i dag   24 
5.2 Offentlige digitale løsninger som brukes i samspillet med frivilligheten  30 
 
Kapittel 6 Anbefalinger for digitalisering av frivilligheten    33 
 
Referanser          35 
 
Vedlegg 
Vedlegg A: Spørsmål og svar fra spørreundersøkelsen 
Vedlegg B: Rapport fra workshop i forbindelse med spørreundersøkelsen 
Vedlegg C: Spørsmål og svar fra Topplederkonferansen 2018 
Vedlegg D: Samarbeid mellom frivillighet og næringsliv. Prinsipper og anbefalinger. Frivillighet Norge 



 
4 

Forord 

Frivillig sektor er en hjørnestein i det norske samfunnet. I følge SSB tilsvarer det frivillige 
arbeidet 74 milliarder kroner årlig, og det finnes over 100 000 lag og foreninger som skaper 
aktiviteter, samler inn penger og utløser engasjement i alle kommuner. Det pågår en 
digitalisering av alle deler av samfunnet som påvirker hvordan organisasjoner jobber, 
kommuniserer og er tilgjengelige og synlige for våre medlemmer, givere, frivillige, deltakere 
og interessenter. Samtidig øker forventningene om at frivillige organisasjoner skal drives 
profesjonelt, rapportere godt på aktiviteter og resultater, forholde seg til et offentlig 
regelverk som er i stadig utvikling, blant annet knyttet til personvern, og kunne 
kommunisere med medlemmer, givere, frivillige og det offentlige gjennom digitale løsninger.  

Arbeidsgruppen ser det som avgjørende at frivilligheten henger med på digitaliseringen av 
samfunnet, og er oppdatert og lett tilgjengelig for befolkning, næringsliv, det offentlige og 
nye mulige støttespillere. 

Målet med denne rapporten er å beskrive status for digitaliseringen av frivillig sektor i Norge 
i dag. Rapporten gir et faktagrunnlag for det videre arbeidet med å styrke frivillig sektor 
gjennom bruk av nye digitale verktøy. 

Så vidt vi kjenner til er dette den bredeste kartleggingen av hvor langt frivillig sektor i Norge 
har kommet i digitaliseringen. En av frivillighetens store styrker er det store mangfoldet av 
organisasjoner, aktiviteter, formål, målgrupper og deltakere. Dette gjør det utfordrende å gi 
en beskrivelse som er dekkende for hele frivillig sektor, både når det gjelder digitale 
utfordringer og muligheter.  

Det finnes heller ikke én løsning – eller ett enkelttiltak – som vil løse 
digitaliseringsutfordringene for hele frivillig sektor. Som på andre områder er det behov for 
et mangfold av tiltak og løsninger for å treffe hele frivilligheten, men tiltakene må utfylle 
hverandre og bygge på en felles forståelse av utfordringer og muligheter. 

Vi håper denne rapporten bidrar til at både politikere, næringslivet og frivillig sektor selv kan 
jobbe bedre og mer treffsikkert med digitalisering av frivilligheten. Dette vil kreve målrettet 
innsats og ressurser, men på sikt vil det være en god og framtidsrettet investering som vil 
styrke frivilligheten og samfunnet. 

 

Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær 
Frivillighet Norge  
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Innledning 
Konsekvenser hvis frivilligheten ikke følger med i digitaliseringen 
Det er et stort mangfold av aktiviteter og organisasjonsformer i frivillig sektor i Norge, og 
hovedtyngden av organisasjoner er medlemsbaserte foreninger. For å være mest mulig 
samlende for sine medlemmer, givere, frivillige, deltakere og andre interessenter er 
organisasjoner avhengige av å være relevante og ha mest mulig effektive verktøy for å gjøre 
det enkelt å delta, enkelt å administrere, enkelt å være frivillig og enkelt å samle inn penger 
til gode formål. Det er også viktig for å ivareta verdikjeden og eventuelle økonomiske 
rettigheter.  
 
I den rivende utviklingen vi ser i digitalisering av tjenester i samfunnet rundt oss, står 
frivilligheten i fare for å sakte akterut. Idrettens løsninger er for eksempel ikke mobilbaserte 
og oppfattes ikke som enkle. Midler til idretten fra det offentlige skal først og fremst gå til 
aktivitet og anlegg. Samtidig tar globale aktører større andel av organiseringen av idretten og 
dermed større og større andel av verdikjeden og økonomien. Frivilligheten utfordres av 
større konkurranse om folks oppmerksomhet og engasjement og gjennom at nye aktører 
tilbyr løsninger som konkurrerer med frivillighetens inntektsbringende aktiviteter, som 
loppemarkeder eller leveranse av ulike produkter på døra til inntekt for foreningen. 
 
Frivillig sektor er avhengig av å kunne legge til rette for bruk av moderne teknologi og 
kommunikasjonsmidler for å styrke og bedre aktivitetene, ivareta rettigheter, øke 
inntektene samt å rasjonalisere organisasjonsarbeidet. 
 
Frivillig sektor utgjør en verdiskapning på kr 130,2 milliarder kroner ifølge Statistisk 
Sentralbyrå [1]. Statens investeringer utgjør 29,3 milliarder kroner av totalen. Private 
husholdninger investerer 46,8 milliarder kroner og kommuner og fylker 17,3 milliarder. 
Andre kilder, herunder næringslivet, bidrar med 14 milliarder.  
 
Staten investerer 1,2 milliarder kroner i digitalisering/modernisering av offentlig sektor i 
statsbudsjettet 2017 [2]. Frivilligheten må klare å tilpasse seg den digitaliseringen og 
moderniseringen som foregår i offentlig sektor og i næringslivet for å møte forventingene til 
de aktive, de frivillige, de som organiserer – de som skaper store, og dermed viktige verdier i 
det norske samfunnet. Frivilligheten må ha evnen til å forbedre seg, gjøre det enklere å være 
aktiv, drive aktivitet, organisere aktivitet og dele erfaringer – og ikke minst ha dialog med 
sine medlemmer, givere, aktive og frivillige. Frivillig sektor trenger imidlertid også 
investeringsmidler. 
 
Frivillighetspolitikken må ta opp i seg kravene til modernisering og digitalisering hvis vi skal 
ivareta og utvikle aktiviteter og frivillighet – samt være aktuelle for alle. 
 
Brukeratferd ellers i samfunnet stiller krav til frivillighetens evne til å tilpasse seg raskt og 
effektivt. 
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Det er en samfunnsoppgave å påse at frivilligheten henger med i svingene. Det er viktig at 
man får mulighet til å drive modernisering uten at det går utover bevilgningene til aktivitet 
og anlegg. 
 
Frivillighet Norge har prioritert det videre arbeidet med digitalisering. Vi har erkjent 
følgende: 

• Frivilligheten har ikke ressurser til – eller ønske om – å ha store IT-avdelinger til å 
utvikle de eksisterende systemene tilstrekkelig til å møte medlemmenes og 
organisasjonens forventninger basert på brukeratferd 

• Vi er nødt til å søke samarbeid på tvers av organisasjoner, og på tvers av frivillig 
sektor, offentlig sektor og næringslivet 

 
Derfor har Frivillighet Norge tatt til seg at man må søke samarbeid som baserer seg på at 
frivilligheten/næringslivet/det offentlige går sammen om å jobbe frem en 
digitaliseringsstrategi for frivilligheten i Norge. 
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Kapittel 1 Digitalisering av frivilligheten 
1.1 Sammendrag og anbefalinger 
Frivillighet Norge fikk midler av Kulturdepartementet for å gjennomføre et prosjekt som 
skulle kartlegge organisasjonenes behov og muligheter for nye digitale verktøy, identifisere 
kompetansebehov, kartlegge markedet og produktene som tilbys frivillige organisasjoner i 
dag, skaffe oversikt over mulige samarbeidspartnere for digitale verktøy og identifisere 
muligheter for utvikling av felles digitale løsninger for frivillig sektor.  

Det pågår en digitalisering av alle deler av samfunnet som påvirker hvordan organisasjoner 
jobber, kommuniserer og er tilgjengelige og synlige for våre medlemmer, givere, frivillige, 
deltakere og interessenter.  

I den rivende utviklingen vi ser i digitalisering av tjenester i samfunnet rundt oss, står 
frivilligheten i fare for å sakte akterut. Idrettens løsninger er for eksempel ikke mobilbaserte 
og oppfattes ikke som enkle. Frivillig sektor er avhengig av å kunne legge til rette for bruk av 
moderne teknologi og kommunikasjonsmidler for å styrke og bedre aktivitetene, ivareta 
rettigheter, øke inntektene samt å rasjonalisere organisasjonsarbeidet. 
 
Noen av kartleggingens hovedfunn er: 

• Frivillig sektor anerkjenner at digitalisering og teknologisk utvikling vil påvirke 
organisasjonene i framtida, og det er et stort engasjement i frivillig sektor for å ta i 
bruk mulighetene som digitalisering gir. 

• Digitalisering gir muligheter for å effektivisere drift, styrke og målrette 
kommunikasjonen med medlemmer og lokallag, synliggjøre frivillig aktivitet, forbedre 
aktiviteter og dokumentere resultater. Dette vil bidra til å øke rekrutteringen til 
frivillig aktivitet i Norge. 

• Nesten 3 av 10 organisasjoner mangler løsninger for å kommunisere effektivt med 
medlemmer og frivillige. 

• Organisasjoner bruker mye tid og ressurser på administrasjon som kan frigjøres til å 
skape mer aktivitet. Dette gjelder både i forbindelse med tilskuddsordninger, å holde 
medlemsinformasjon oppdatert og å rapportere til offentlige registre. 

• Frivillige organisasjoner bruker et mangfold av systemer og tekniske løsninger som i 
liten grad kan snakke sammen. 

• Det er et stort behov for kompetanse når det gjelder innkjøp/utvikling av digitale 
løsninger og når det gjelder implementering av nye løsninger i organisasjonene. 

• Det er også behov for løsninger og kompetanse når det gjelder IT-sikkerhet og de nye 
personvernreglene. 

• Økonomi og manglende stordriftsfordeler gjør det utfordrende å utvikle og drifte 
digitale løsninger alene, selv for større organisasjoner som Norges Idrettsforbund. 

• Det er potensial for å utvikle og drifte felles løsninger på tvers av organisasjoner og 
for å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og næringslivet. 
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Prosjektgruppens anbefalinger er: 
 
Anbefaling 1 
Offentlige tjenester som ID-porten og Folkeregisteret blir gjort gratis tilgjengelig for frivillige 
organisasjoner slik at man kostnadsfritt kan få sikret at sine medlemsdata er korrekte.  
 
Anbefaling 2 
All rapportering og søknader gjøres tilgjengelig på en felles søknadsportal hvor man kan 
gjenbruke data når man fyller inn nye skjemaer, i tråd med prinsippet om «kun en gang» 
som slås fast i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge. 
 
Anbefaling 3 
For å dekke kompetansebehovet som finnes i frivilligheten knyttet til bestilling og utvikling 
av digitale systemer, må det utvikles et utfyllende kompetansetilbud på 
bestillerkompetanse. Tilbudet må utvikles i samarbeid mellom fagfolk og frivillige 
organisasjoner, og det må formidles på en måte som gjør det tilgjengelig for frivilligheten. 
 
Anbefaling 4 
Det bør utpekes en aktør som får rollen som kompetansebase for digitalisering av frivillig 
sektor. Dette bør være en aktør i frivilligheten som skal samarbeide tett med Difi, 
næringslivet og andre offentlige aktører og tilby verktøy, ressurser og kompetanse til 
frivilligheten. Frivillighet Norge kan spille en slik rolle, men må tilføres ressurser for å kunne 
gjøre det på en god måte. 
 
Anbefaling 5 
Starte arbeide med å utvikle en integrasjonsplattform for frivilligheten som beskrevet i 
kapittel 4.3.  En integrasjonsplattform er en løsning basert på grunnleggende infrastruktur i 
bunn hvor man kan integrere sine tjenester og koble seg mot andre tjenester man ønsker. 
Det må være frivillig for organisasjoner å ta en slik plattform i bruk. 
 
Anbefaling 6 
For å forenkle arbeidet med å holde oversikt over hva som finnes av løsninger og muligheter 
innenfor digitalisering bør det arrangeres en årlig samling med frivillige organisasjoner, 
offentlig sektor og næringslivet hvor organisasjoner kan presentere sine prosjekter og 
erfaringer. Møteplassen kan arrangeres av den aktøren som skal spille rollen som 
kompetansebase for digitalisering av frivillig sektor. 
 
Anbefaling 7 
Frivillighetsbarometeret utvides til å omhandle digitalisering av frivilligheten gjennom å 
inkludere spørsmål til befolkningen om hva de ønsker og hvilke behov de har. Da får man 
tatt pulsen på frivilligheten og kunnskapsgrunnlag for å skape løsninger som effektiviserer 
drift og øker aktivitetene. 
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Anbefaling 8 
Bygge videre på felles løsninger som Frivillig.no og vurdere behovet for flere slike nasjonale 
lavterskel-løsninger som bidrar til å styrke frivilligheten lokalt gjennom synliggjøring, 
mobilisering og effektivisering av drift. 
 
Anbefalingene er prosjektgruppens, og er ikke politisk behandlet i Frivillighet Norge, eller i 
organisasjonene medlemmene i prosjektgruppen representerer. 
 
1.2 Om prosjektgruppen og mandat 
Prosjektgruppen bestod av representanter fra Røde Kors, Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges idrettsforbund (NIF), Human-Etisk Forbund, Norges 
Innsamlingsråd og Frivillighet Norge. 
 
Dette kartleggingsprosjektet er finansiert av Kulturdepartementet etter søknad fra 
Frivillighet Norge datert 20. desember 2017. Midler ble innvilget av Kulturdepartementet 21. 
desember 2017. Målet med prosjektet er å kartlegge organisasjonenes behov og muligheter 
for nye digitale verktøy, identifisere kompetansebehov, kartlegge markedet og produktene 
som tilbys frivillige organisasjoner i dag, skaffe oversikt over mulige samarbeidspartnere for 
digitale verktøy og identifisere muligheter for utvikling av felles digitale løsninger for frivillig 
sektor. 
 
Kartleggingen resulterte i denne rapporten som blir et innspill til den kommende 
stortingsmeldingen om den statlige frivillighetspolitikken og som beskriver: 

- Digitale behov i organisasjonene 
- Muligheter for å styrke frivilligheten gjennom digitalisering 
- Dagens marked, produkt og tilbydere i næringslivet 
- Digitale løsninger som brukes av frivilligheten i samspillet med det offentlige 

 
1.3 Prosjektgruppens sammensetning og medlemmer 
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær, Frivillighet Norge 
Niels Røine, kommunikasjonssjef, Norges idrettsforbund 
Siri Nodland, generalsekretær, Norge Innsamlingsråd 
Benjamin Myrstad, nestleder, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
Trond Enger, generalsekretær, Human-Etisk Forbund 
Kåre-Rune Mossing, dialogsjef, Røde Kors 
Henning Enersen, prosjektleder, Avan AS 
 
1.4 Rapportens innhold 
Rapporten beskriver status for digitalisering i frivillig sektor, konsekvenser hvis frivilligheten 
ikke følger med i digitaliseringen, potensialet for felles løsninger, samt gir en anbefaling av 
tiltak for å understøtte digitaliseringen i frivillig sektor. Tiltakene er rettet mot bredden i 
frivillig sektor og skal komme hele frivilligheten til gode. 
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Kapittel 2 tar for seg metoden for kartleggingen: en spørreundersøkelse som ble sendt til alle 
medlemmer av Frivillighet Norge med påfølgende workshop, samt spørsmål som ble stilt i 
forbindelse med påmelding til Topplederkonferansen 2018. Kapittel 3 tar for seg behovene 
for digitalisering i frivilligheten og kapittel 4 omhandler mulighetene digitalisering kan bringe 
med seg for frivilligheten. Kapittel 5 er en oversikt over digitale løsninger som er rettet mot 
frivilligheten. Kapittel 6 avslutter rapporten med prosjektgruppens anbefalinger. 
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Kapittel 2 Metode for innsamling av data 
2.1 Innsamling av data 
For å få gode grunnlagsdata for rapporten ble det samlet inn data ved hjelp av en 
spørreundersøkelse som ble sendt til alle Frivillighet Norges medlemmer. Resultatet fra 
denne undersøkelsen ble presentert i en workshop hvor alle medlemmer var invitert til å 
delta og hvor man jobbet i grupper med oppgaver som baserte seg på resultatene. Alle 
deltakere på Topplederkonferansen 2018 ble også stilt ett spørsmål om digitalisering i 
forbindelse med påmeldingen. I tillegg har forprosjektet innhentet data fra andre kilder. 
Kilder er referert på side 35. 
 
2.1.1 Spørreundersøkelse 
Det ble utarbeidet en spørreundersøkelse på 42 spørsmål. Spørsmål og svar kan leses i sin 
helhet i vedlegg A. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer av Frivillighet 
Norge. Totalt var det 314 medlemmer som mottok spørreundersøkelsen, av disse var det 64 
som besvarte hele undersøkelsen og 19 som delvis besvarte undersøkelsen. Dette gir en 
svarprosent på 26 som må anses å være akseptabelt. 
 
Fordelingen i besvarelser i forhold til Frivillighet Norges kontingentnivå (totale årlige 
inntekter (i henhold til siste godkjente årsregnskap)) er: 
 

Kontingentnivå (årlige inntekter) Prosentandel (%)  Antall 
1 (> 100 000 000) 11 9 
2 (50 000 0000 – 100 000 000) 6 5 
3 (10 000 000 - 50 000 000) 27 22 
4 (5 000 000 – 10 000 000) 15 12 
5 (1 000 000 – 5 000 000) 27 23 
6 (500 000 – 1 000 000) 7 6 
7 (0 – 500 000) 7 6 

 
Fordelingen av antall medlemsorganisasjoner pr kontingentnivå som mottok 
spørreundersøkelsen: 
 

Kontingentnivå (årlige inntekter) Prosentandel (%) Antall 
1 (> 100 000 000) 11 33 
2 (50 000 000– 100 000 000) 5 16 
3 (10 000 000 - 50 000 000) 21 64 
4 (5 000 000 – 10 000 000) 17 53 
5 (1 000 000 – 5 000 000) 25 75 
6 (500 000 – 1 000 000) 7 21 
7 (0 – 500 000)  14 44 

 
Undersøkelsen er med andre ord besvart av en bredde av Frivillighet Norges 
medlemsorganisasjoner med tanke på organisasjonenes årlige inntekter. 
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2.1.2 Workshop i forbindelse med spørreundersøkelsen 
Det ble gjennomført en workshop i forbindelse med spørreundersøkelsen. Invitasjon ble 
sendt til alle medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge. For å gjennomføre workshopen ble 
Niels Kjærgaard-Jensen fra In Good Company leid inn. Det ble arbeidet i et modifisert World 
Café workshopformat med rotasjoner mellom gruppedeltakere for å få nye perspektiver og 
dypere forståelse inn i samtalene.  
 
Det ble jobbet med 3 hovedspørsmål som fra 3 ulike vinkler sirklet inn og kartla de viktigste 
temaene og behovene ut fra deltakernes forskjellige perspektiver: 
 

1 Hva skal vi fortsette med å gjøre som frustrerer og demotiverer medlemmer og 
frivillige (for hermed å presisere problemer og behov som framtidig digitalisering kan 
være med å løse) 

2 Presisering av sentrale barrierer for digital utvikling 
3 Presisering av de sentrale mulighetene for digital utvikling 

 
Det var 28 personer fra forskjellige organisasjoner som deltok. Oppsummeringen fra 
workshopen kan leses i vedlegg B. 
 
2.1.3 Spørsmål i forbindelse med påmelding til Topplederkonferansen 2018 
I forbindelse med påmelding til Topplederkonferansen 2018, ble alle deltakere stilt følgende 
spørsmål: «Hva er den viktigste problemstillingen knyttet til digitalisering for din 
organisasjon?».  
 
Svar som går igjen er utfordringer med EUs nye personvernsforordning (GDPR), lav digital 
kompetanse i organisasjonen og blant medlemmer, ønske om forenkling i samhandling med 
stat og kommune og utfordringer med å velge de riktige digitale verktøyene. Svarene kan i 
sin helhet leses i vedlegg C. 
 
2.1.4 Andre kilder 
For å få bedre innblikk ble det også søkt etter andre undersøkelser som er gjort i forbindelse 
mot frivilligheten på dette området. Det er gjort arbeid om emnet hos blant annet: 

• Institutt for samfunnsforskning [3] 
• Erasmus FUTUR3 prosjektet (EU) [4] 
• TechSoup Sverige, spørreundersøkelse om IT-anskaffelser (intern) 
• Rapporten fra Accenture «Catching up with society – A Digital reality check for Nordic 

NGOs» [5] 
• Rapporten fra Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT-systemer [6] 
• Rapport fra Røde Kors sitt prosjekt «Systemstøtte til frivillig aktivitet» (intern) 
• Flere NOUer de siste årene [7] 
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Kapittel 3 Behov for digitalisering av frivilligheten 

De fleste organisasjonene anerkjenner at digitalisering påvirker deres organisasjon og ser at 
de trenger et bevisst forhold og en strategi for digitalisering. I undersøkelsen svarer 58% at 
den teknologiske utviklingen vil utfordre deres organisasjoner i meget stor grad (24%) og i 
stor grad (34%), figur 1. Når vi spurte om deres medlemmer vil finne andre aktiviteter 
dersom organisasjonene ikke kunne tilby gode digitale løsninger svarte 38% ja. Dette er et 
stort antall medlemmer når det er anslagsvis 10 millioner medlemskap i frivillige 
organisasjoner (8) i Norge og må tas på alvor. Heldigvis tar organisasjonene dette alvorlig og 
81% svarte at de planlegger å gjøre nødvendige tilpasninger for å implementere en digital 
strategi. Av de spurte svarte 63% at de har en strategi for bruk av skytjenester og har startet 
arbeidet med å implementere strategien (skytjenester er en samlebetegnelse på alt fra 
dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne 
serverparker tilknyttet internett). 
 

 
Figur 1: I hvilken grad vil teknologisk utvikling utfordre din organisasjon de neste årene? 
 
 
3.1 Organisasjonenes behov for nye digitale verktøy 
Mangfoldet i frivilligheten gjenspeiles av et mangfold av digitale løsninger, dette skaper 
mange forskjellige utfordringer for organisasjonene og de frivillige/medlemmene. Fra Røde 
Kors sitt prosjekt «Systemstøtte til frivillig aktivitet – Fase 1: Nåtidsanalyse og 
behovssammendrag» erfarte prosjektgruppen overordnet at mange av utfordringene og 
behovene er felles på tvers av organisasjonen. Mye er relatert til eksisterende systemer, 
systemopplæring, manglende brukervennlighet og begrenset mulighet for lokal tilpasning. I 
sum fører disse utfordringene til at de frivillige ikke opplever å ha den støtten de trenger i 
oppgavene de skal utføre. Røde Kors sine lokallag er neppe alene om disse behovene. 
 
3.1.1 Kommunikasjon med medlemmer/frivillige 
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For å få til en effektiv frivillig organisasjon er en av suksessfaktorene god kommunikasjon 
med sine frivillige/medlemmer. Undersøkelsen viser at 66% av de spurte har løsninger for 
effektiv kommunikasjon med medlemmer og frivillige, men det er 28% av de spurte som ikke 
har det. Tatt i betraktning at kommunikasjon med medlemmer og frivillige er noe av det 
viktigste en organisasjon driver med er det urovekkende at over hver fjerde organisasjon 
ikke opplever å ha gode løsninger for dette.  
 

 
Figur 2: Min organisasjon har løsninger for effektiv kommunikasjon med medlemmer og frivillige. 
 
3.1.2 Kommunikasjon med det offentlige 
Kommunikasjon med det offentlige tar også mye av tiden til organisasjonene, og på spørsmål 
om hvor mye tid som ble benyttet av de ansatte i sentralleddet på søknader til tilskudd viser 
undersøkelsen at det i gjennomsnitt brukes 180 timer (58 organisasjoner) pr år. Når man så 
skal rapportere på tilskuddene man har mottatt svares det at organisasjonene bruker i 
gjennomsnitt 228 timer pr år. Man bruker altså mer tid på å rapportere på tilskudd enn man 
bruker på søknader. På rapportering til offentlige registre brukte man i gjennomsnitt 54 
timer pr år. Samme spørsmål ble stilt om de tillitsvalgte på lokallagsnivå og da ble svarene at 
man brukte i gjennomsnitt 24 timer pr år på å søke på tilskudd, 18 timer pr år på å 
rapportere på tilskuddene og 12 timer pr år på rapportering til offentlige registre. Selv om 
dette er relativt lave gjennomsnittstall er det viktig å huske at de lokale tillitsvalgte er 
frivillige ildsjeler som er motivert for å drive med aktivitet – ikke administrasjon. Totalt sett 
legger lokale tillitsvalgte ned et betydelig antall timer i administrasjon som heller kunne vært 
brukt på aktivitet. Vi ser også at sentralleddene kunne brukt enda mere ressurser på å støtte 
de frivillige om de hadde brukt mindre tid på kommunikasjon med det offentlige. 
 
KPMG undersøkelsen «Forenklingspotensialet i statlige tilskuddsordninger for frivillige 
organisasjoner» (9) fant til sammenligning at organisasjonene brukte i snitt 4 dagsverk (30 
timer) på søknad pr ordning og 5 dagsverk (37.5 timer) i snitt på rapportering pr ordning. 
Selv om omfanget på tidsbruken varierer mellom organisasjoner er det utvilsomt et 
potensial for å effektivisere frivillig sektors kommunikasjon med det offentlige. 
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Av behov mot det offentlige er det enklere portaler for rapportering og søknader som er i 
fokus. Det er et sterkt ønske om at det offentlige gjenbruker data som er rapportert inn 
tidligere på tvers av offentlige løsninger.  
 
3.1.3 Verktøy som samhandler (snakker sammen)  
Av behov som organisasjonene har spilt inn når det gjelder programvare er behov for enkle 
løsninger innenfor medlemshåndtering, aktivitet, betaling og kurs/opplæring. Mange bruker 
i dag flere ulike systemer til disse oppgavene, noe som gjør det krevende å holde 
informasjon oppdatert på tvers av systemer. Her fører strengere krav til behandling av 
personopplysninger til at mange organisasjoner får utfordringer.  
 
Det er også en utfordring for organisasjonene at mange av de nye løsningene som utvikles 
og tilbys svarer på lignende behov. Flere av disse er basert på at medlemmer, deltakere eller 
givere skal legges inn i egne databaser, slik at man for eksempel kan kommunisere med disse 
gruppene gjennom en ny app. For en organisasjon skaper dette flere utfordringer. Det er 
arbeidskrevende å overføre informasjon mellom ulike registre og holde informasjonen 
oppdatert, spesielt når det ikke finnes en felles standard for å utveksle slike data. Det er også 
vanskelig for organisasjonene, med begrenset innkjøpskompetanse, å vurdere hvor lenge de 
nye løsningene kommer til å være relevante. Det er ressurskrevende å videreutvikle, gi 
brukerstøtte og holde løsninger driftssikre over tid. Organisasjoner risikerer å bruke mye 
ressurser på tilpasning av løsninger som kan vise seg å være utdatert om kort tid. På den 
andre siden kan organisasjoner som innser dette kvie seg for å ta i bruk nye løsninger som 
kunne ha styrket organisasjonen. 
 
De fleste programvarebehovene som organisasjonene rapporterer om finnes det allerede 
løsninger for i markedet i dag, men mange mangler oversikten over produktene eller 
leverandørene som finnes.  
 
På å oppdatere medlemsinformasjonen, (adresser, telefonnummer osv.), brukte 
sentralleddet i gjennomsnitt 32 timer pr måned. Dette kan reduseres ved bruk av offentlige 
portaler dersom det offentlige gir frivilligheten tilgang til å bruke ID-porten til autentisering 
og til vasking av medlemsdata mot Folkeregisteret. 
 
3.1.4 Tilgjengelighet for tillitsvalgte og lokale grupper 
Av de spurte i undersøkelsen svarer 72% at de ansatte i organisasjonen har tilgang på 
verktøyene og informasjonen de trenger uavhengig av sted eller enhet. Mens 47% av de 
tillitsvalgte/styremedlemmer på lokalplanet og medlemmene har samme tilgang.  Dette viser 
at man bruker digitale løsninger der det er mulig sentralt, noe også 82% av de spurte svarer. 
Men det skorter på teknologiske løsninger til å få verktøy og informasjon ut i organisasjonen 
og ut til de som faktisk driver den frivillige aktiviteten.  
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Figur 3: Tillitsvalgte/styremedlemmer/medlemmer på lokallagsnivå har når som helst, hvor som helst 
tilgang til verktøyene og informasjonen de trenger, uavhengig av sted eller enhet. 
 
3.2 Kompetansebehov i organisasjonene 
Organisasjonene i spørreundersøkelsen oppgir at det er et stort behov for å tilegne seg 
digital kompetanse (ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å 
kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet). Det som kanskje 
var overraskende var at de unge medlemmene også etterspør mer kompetanse om digitale 
verktøy. De har stor evne til å benytte seg av mobile apper og sosiale medier, men ikke 
nødvendigvis på bruk av støtteverktøy som for eksempel medlemssystemer, databaser, 
hjemmesider, regnskapsprogrammer osv. Det samme ser vi hos de organisasjoner som har 
eldre brukere. Dersom organisasjonen får hjelp til å gjennomføre kompetansekartlegging, 
noe vår undersøkelse tyder på at det er få som har gjort, vil kanskje dette behovet vise seg å 
være enda større. De organisasjonene som har gjennomført kompetansekartlegging påpekte 
at det i dag ikke lar seg gjøre å gjennomføre digital kompetanseheving ved hjelp av midler fra 
Kompetanse Norge fordi det ikke tilbys. For å oppnå målet i Kompetanseløftet om å bidra til 
at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet bør det også gis mulighet til 
kompetanseheving innenfor digitalisering. 
 
Prosjektet har kartlagt mange av de største løsningene (omtales i kapittel 5.1) som finnes. 
Men uten adekvat bestillerkompetanse i organisasjonene er det vanskelig å gjøre det rette 
valget. Organisasjoner vet ikke hvordan man skal gå frem for å finne det verktøyet som 
passer sin organisasjon. Fra Riksrevisjonens rapport, Dokument 3:6(2015-2016) [10], om 
vurdering av kommunenes digitaliseringsevne ble det her også påpekt at kommunene 
mangler bestillerkompetanse på IT. Vår kartlegging tyder på at bestillerkompetansen er enda 
lavere i frivillig sektor enn i kommunesektoren.  
 
På anskaffelser.no har Difi lagt ut mye bra og nyttig informasjon om innkjøp, men 
informasjonen er ikke tilpasset frivillige organisasjoner og det forutsetter at man har en 
grunnleggende forståelse om fagfeltet. Mens Difi tilbyr mye kompetanse, verktøy og 
løsninger som understøtter digitaliseringen og moderniseringen av offentlig sektor, finnes 
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det ingen instans som har det samme tilbudet rettet mot frivillige organisasjoner. Her er det 
muligheter for at Difi går sammen med aktører i frivillig sektor utvikler tilpassede tilbud 
rettet mot frivillig sektor, eller at en annen aktør tildeles en rolle som kompetansesenter for 
digitalisering av frivilligheten med ansvar for å lage opplæringstilbud og veiledere. 
 
Når organisasjonene har klart seg gjennom en innkjøpsprosess og valgt en leverandør 
kommer en ny barriere de må komme seg over. Det er å forstå prosjektmetodikken som 
brukes av leverandørene når de utvikler eller tilpasser løsninger. For de fleste organisasjoner 
er det mest naturlig å jobbe etter «fossefall»-metoden, hvor man tar et steg av gangen etter 
som man er ferdig med oppgavene. Dagens smidige prosjektmetodikk er mer som å danse 
vals, man må følge nøye med og vite hvor man går så man ikke tråkker på hverandre. Dette 
gjør prosjektene mer komplisert for organisasjonene og man risikerer å bruke mye mer 
midler og ressurser enn hva som var planlagt. 
 
Kartleggingen viser at behovene er store innenfor sikring mot cyberkriminalitet og hacking. 
Dette er et komplisert fagfelt som krever at man som oftest må leie inn eksterne spesialister. 
I tillegg har mange påbegynt arbeidet med å få på plass rutiner i forbindelse med EUs 
personvernforordning (GDPR). Vår kartlegging viser at frivillige organisasjoner behandler 
svært mange ulike typer personinformasjon som er knyttet til aktivitetene organisasjonene 
driver. Flere behandler også sensitiv personinformasjon som diagnoser, religiøs eller politisk 
tilhørighet. Her har blant annet Frivillighet Norge, LNU og Norges Innsamlingsråd bidratt 
med seminarer og informasjon på sine hjemmesider for å lette arbeidet for organisasjonene. 
Det er likevel fremdeles et udekket informasjons- og kompetansebehov knyttet til nye 
personvernregler i frivillig sektor og hvordan organisasjoner i praksis kan sikre at deres 
behandling av personopplysninger er i tråd med regelverket og skaper tillit blant 
medlemmer om at deres opplysninger behandles på en trygg og god måte. 
 
Kartlegginger av framtidige behov 
Erasmus+(EU) sitt FUTUR3 prosjekt (4), «Fra digitalisering til sosial kompetanse», ble etablert 
(2015-2017) for å kartlegge fremtidige kompetansebehov hos frivillige koordinatorer og 
ledere i 10 europeiske land (Bulgaria, Finland, Ungarn, Italia, Latvia, Polen, Portugal, 
Romania, Tyrkia og England). Referanseprosessen inneholder også eksempler på beste 
praksis på trening for frivillige koordinatorer eller frivillig ledelse. 
 
Deres anbefaling er som følger: 

1. Fremme digitalisering: stab og forvaltere, samt frivillige, trenger IKT-ferdigheter og 
tilgang til infrastruktur som tillater dem å kommunisere fra eksterne steder ved hjelp 
av mobilteknologi. 
 

2. Folk kommer først: Både nå og i fremtiden er kommunikasjonsferdigheter, 
teamarbeid og styrking av enkeltpersoner og grupper kjernefelt av frivillige 
koordinatorers arbeid. Med digitalisering kan organisasjonsformen endres, men 
ferdighetene må være på plass. 
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3. Inkludering er en sjanse for frivilligheten, flerkulturelle ferdigheter og overvinne 
stereotyp adferd er og vil fortsatt være avgjørende for å jobbe med frivillige. 
Frivilligheten spiller en viktig rolle i integrasjon, så dette er en ferdighetsutfordring. 
 

4. Bygg på mangfold: Ved mangfold, refererer vi ikke bare til inkludering, men evnen til 
å jobbe med ulike aldersgrupper, religioner, minoriteter og så videre. Dette krever 
ferdigheter for å overvinne stereotypier, følelser og samhandling. 

 
5. Samarbeid i opplæring: Vi anbefaler samarbeid mellom sivilsamfunnsorganisasjoner, 

utdanningsinstitusjoner, fagforeninger og faglige organisasjoner for å etablere 
konkrete måter å forbedre den faglige kapasiteten til frivilligheten. 

 
Forum – idéburna organisationer med social inriktning og TechSoup Sverige har gjennomført 
en undersøkelse mot sine medlemmer (2016) som omfattet hvordan innkjøp av digital 
teknologi (programvare, maskinvare, smarttelefoner osv.) ble utført i de forskjellige 
organisasjonene. Her viser undersøkelsen at det er rom for besparelser i å bruke allerede 
etablerte avtaler for frivilligheten. Utfordringen ligger i at organisasjonene ofte mangler 
bestillerkompetanse og dokumenterte retningslinjer for hvem som har myndighet til å 
bestille og hvor man skal bestille varer fra. Det pekes også der på behovet for å få bedre 
digital kompetanse blant deres medlemmer. TechSoup Sverige har ikke sluttført rapporten 
om undersøkelsen, men har startet samarbeid med Sveriges Folkhögskolor for å få laget kurs 
som er spesielt rettet mot frivilligheten og digital kompetanse. De er også i kontakt med 
næringslivet for å få til samarbeidsavtaler på IT-support til sine medlemmer. 
 
I NOU 2018:2, «Fremtidige kompetansebehov I», viser man til den internasjonale 
undersøkelsen av voksnes læring, Adult Education Survey (sist gjennomført i 2016) at de 
frivillige organisasjonene utgjør 6% av den ikke-formelle opplæringen. Med tanke på å 
etablere gode arenaer for samskaping mellom frivilligheten, kommunene, næringslivet og 
innbyggerne er det mulig å få store synergier når man benytter seg av digitale verktøy. Det 
er i dag utviklet flere løsninger for samskaping mellom kommuner, frivilligheten og 
innbyggerne, for eksempel FRISKUS og FRIDA. For å få utnyttet potensialet i samspill med 
frivillige organisasjoner i kommunene er det også viktig at det offentlige bidrar med midler 
og ressurser til digital kompetansehevning av de frivillige slik at man får ønsket gevinst i 
kommunene. Det er også viktig at de digitale verktøy som utvikles tar inn over seg de 
frivillige organisasjonenes behov, og ikke utelukkende fokuserer på å dekke det offentliges 
behov. 
 
3.4 Endringsevnen i frivillig sektor 
Endringsevne er et sammensatt begrep, som beskriver frivillighetens evne og kapasitet, til å 
ta nødvendige endringsgrep i forbindelse med de nye driftsvilkårene som følger av 
digitalisering. 
 
Det er uten tvil et stort engasjement for digitalisering i frivilligheten. «Alle» har innsett at 
dersom man skal være en del av dagens samfunn må man ha evnen til å akseptere nye 
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måter å kommunisere og å organisere og utføre arbeidet i fremtiden. Endringsønsket er 
stort, men veldig mange vet ikke hvordan de skal gå frem i en omstillingsprosess fra delvis 
analoge og digitale løsninger til å bli rustet for morgendagens «digitale frivillighet». Her ser vi 
tydelig forskjell på de store organisasjonene kontra de små. De store har noen midler de kan 
bruke for å få hjelp på veien, mens de minste ikke har økonomiske midler eller ressurser til å 
delta på den digitale reisen. Samtidig er det heller ikke enkelt for store organisasjoner å 
holde seg oppdatert. Både offentlige midler, midler fra næringslivet og donasjoner fra 
private er som regel øremerket for å drive med organisasjonens formål og ikke beregnet til å 
investere i IT-prosjekter og digitalisering. Erfaring viser også at slike prosjekter ofte blir svært 
kostbare og som har en tendens til å bli dyrere etter hvert. Frivillighet Norge, Norges 
Innsamlingsråd med flere bidrar med informasjon og rådgivning på området til sine 
medlemmer, men har begrensede ressurser å benytte til digitalisering av frivilligheten. 
 
For å få til en god endringsprosess må det midler og ressurser til for å lykkes. Det store 
mangfoldet i frivilligheten gjør det også mer komplisert å få til en løsning som passer alle. De 
frivillige organisasjonene er komplekse og har både ansatte, medlemmer, deltakere, frivillige 
og givere, som alle har ulik grad av tilknytning til organisasjonen, ulike behov, ulik 
kompetanse og ikke minst begrenset med tid til å sette seg inn i og ta i bruk digitale 
løsninger.   
 
Fra spørreundersøkelsen ser vi likevel at endringsevnen er god på mange områder i 
organisasjonene, for eksempel at det er lagt til rette for å kunne betjene organisasjonen fra 
mobile enheter via skytjenester og at man har startet arbeidet med å få en digital strategi på 
plass for sin organisasjon. Det viser at ledelsen har en forståelse over viktigheten av 
digitalisering. 
 
På spørsmålet om organisasjonene planlegger å gjøre nødvendige tilpasninger for å 
implementere en digital strategi (for å automatisere prosesser eller digitalisere informasjon) 
svarer 81% av organisasjonene at de planlegger dette. 
 
Når vi spurte om organisasjonene flytter bestemte arbeidsoppgaver til skyen for å redusere 
drifts- og ressurskostnader svarer 52% ja, mens 33% svarer nei. Her er det trolig muligheter 
på sikt for å redusere kostnader for organisasjonene. 
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Kapittel 4 Muligheter med digitalisering 
En effektiv digitalisering av frivilligheten vil ta vekk mye tid fra tidkrevende administrative 
oppgaver i frivilligheten, og gi organisasjonene mer tid til å drive med sin kjernevirksomhet. 
Dette vil resultere i en lavere terskel for mennesker som ønsker å engasjere seg i 
organisasjoner, og kan bidra positivt til både organisasjonsutvikling og utvikling av nye 
aktiviteter eller tilbud. 
   
Digitale verktøy vil i mye større grad enn i dag gi organisasjoner mulighet til å tilpasse sin 
kommunikasjon til hvert enkelt medlem eller lokallag gjennom 
kundeadministrasjonssystemer (CRM), medlemssystemer og lignende, som igjen fører til 
mer engasjement ved at enkeltpersoner kan føle seg ivaretatt i en organisasjon. 
 
Effektivisering av frivilligheten, noe digitalisering vil føre til, betyr at det går mindre penger til 
administrasjon, og mer til aktivitet. Da vil man få enda mer verdiskapning ut av de midlene 
frivilligheten får enn det man har gjort tidligere. Enkelte organisasjoner opplever at deres 
egen evne til digitalisering er å anse som et konkurransefortrinn. De som ligger i forkant med 
digitalisering vil hevde at fellesløsninger ikke er nødvendig. Men for andre vil dette være en 
god løsning. 
 
En annen positiv effekt av digitalisering er at organisasjonene, og deres aktiviteter og tilbud, 
kan bli mer synlige for folk i lokalmiljøet. Det vil bidra til at flere deltar i aktiviteter eller 
velger å engasjere seg som medlem, som frivillig i organisasjonene eller bidra med penger til 
formålet. 
 
Digitale verktøy kan også brukes til å dokumentere aktiviteter og resultater og til å gjøre 
resultatene tilgjengelig for omverdenen. Dette bidrar til åpenhet om hva organisasjonene 
gjør og hva aktivitetene fører til, og bidrar også til å bygge tillit til frivillig sektor, både blant 
folk flest og blant potensielle samarbeidspartnere. 
 
4.1 Mulige samarbeidspartnere på digitale verktøy 
Å digitalisere frivilligheten krever store investeringer, dette er midler som er vanskelig å 
skaffe til veie for organisasjonene. Som nevnt tidligere er organisasjonenes midler som 
oftest øremerket og organisasjonene kan derfor ikke fritt disponere dem til for eksempel 
digitaliseringsprosjekter eller kompetansehevning. De fleste organisasjoner er heller ikke i 
posisjon til å finansiere slike investeringer gjennom å ta opp lån. For at frivilligheten skal 
klare å følge med i utviklingen blir det avgjørende at man finner samarbeidspartnere som 
finner det tjenlig å samarbeide om oppgaven.  
 
Flere av de store aktørene i næringslivet har vedtatt at de skal ha et aktivt samfunnsansvar 
hvor de ofte støtter frivillige organisasjoner. Tidligere var støtte fra næringslivet rene 
pengegaver og/eller sponsing, men denne trenden har endret seg. Nå ønsker selskapene noe 
tilbake som gir verdi til forretningssiden men også skaper verdi for frivilligheten. Prosjektet 
deltok på en workshop sammen med flere Telenorselskaper og Norges idrettsforbund hvor 
man så på mulighetene til hvordan Telenorgruppen kan bidra med sin kompetanse og 
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teknologi for å hjelpe frivilligheten med digitalisering. Det er også blitt gjennomført møte 
med IBM Norge som presenterte hvordan de ser for seg mulige bidrag til frivilligheten 
generelt i tillegg til de teknologiske bidragene de blant annet leverer til Kreftforeningen i 
dag. 
 
Et mulig samarbeid med næringslivet kan for eksempel være aktører som tilbyr pakketerte 
standardløsninger på maskinvare, drift, support og programvare mot frivilligheten. Andre 
områder kan være kompetanseoverføring innenfor smidige metoder hvor næringslivet kan 
arrangere workshops for frivilligheten. Næringslivssamarbeid gir muligheter innenfor 
digitalisering, men for at slike samarbeid skal komme hele frivilligheten til gode bør 
prosjektene koordineres og erfaringer og løsninger kunne deles på tvers. Det mangler i dag 
en instans eller arenaer for denne formen for koordinering. 
 
Frivillighet Norge har utviklet et sett med anbefalte prinsipper for næringslivssamarbeid som 
bør anvendes når frivilligheten skal samarbeide med næringslivet om digitalisering (se 
vedlegg). 
 
4.2 Organisasjonenes muligheter med nye digitale løsninger 
I spørreundersøkelsen spurte vi hvilke muligheter organisasjonene så for seg for å 
forbedre/forenkle drift, aktiviteter og kommunikasjon med nye digitale løsninger. Her svarte 
organisasjonene blant annet bedre kommunikasjon med medlemmer, enklere og mer 
effektiv drift, tettere oppfølging av lokallag, e-læring og kunnskapsdeling, enklere 
markedsføring av aktiviteter og raskere oppfølging av det enkelte medlemmet/frivillige. 
 
For å kunne gjøre det organisasjonene etterspør er det avgjørende at man ivaretar 
kontrollen og utvikler medlemsdatabasen, eller medlemsregisteret om man vil. For å gjøre 
dette må man ha en sterk «motor» - back end/integrasjonsplattform i bunn. Denne kan være 
felles for alle organisasjonene. Det blir som et bankhvelv med bankbokser. Hver organisasjon 
har sin egen bankboks som ingen andre har tilgang til – samtidig som hver organisasjon nyter 
godt av infrastrukturen og mulighetsrommet en felles løsning kan gi.  
I det digitale samfunnet er det om å gjøre å ha enkle løsninger som er mest mulig relevante 
og effektive for medlemmene og organisasjonsleddene. Dette sikrer en god verdikjede for 
organisasjonene overfor til medlemmene, givere og støttespillere: 

• Man kommer lett i kontakt med medlemmene (også hvert enkelt medlem). 
• Det gir mulighet for å dele informasjon med medlemmene (også hvert enkelt 

medlem). 
• Det gir mulighet for å ha tett dialog med medlemmene (også hvert enkelt). 
• Det gir mulighet for å analyser/lære hvert enkelt medlem å kjenne. 
• Det gir mulighet for å spesialsy info og kommersielt innhold etter samtykke fra hvert 

enkelt medlem.  
 
Denne type interaksjon med medlemmene – om det er grupper/segmenter eller 
enkeltpersoner – blir avgjørende for mange av de frivillige organisasjonene i framtida. Dette 
vil øke relevansen og ønsket om å være medlem istedenfor at kommersielle aktører 
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dominerer. Den som utvikler plattformen også må være ansvarlig for videre utvikling og 
oppdateringer slik at plattformen oppdateres i tråd med den generelle digitale utviklingen i 
samfunnet. 
 
4.3 Muligheter for utvikling av felles digitale løsninger for frivilligheten 
I spørreundersøkelsen ble det spurt etter hvilke IT-løsninger de forskjellige organisasjonene 
benyttet. Når vi ser på antall leverandører er det veldig mange som tilbyr løsninger mot 
frivilligheten, men etter å ha kategorisert de forskjellige leverandørene ser vi at det også er 
fellestrekk i behovene til frivilligheten. Å utvikle felles løsninger på underliggende 
infrastruktur og tjenestelag basert på eksisterende offentlige løsninger vil være gunstig for 
frivilligheten. Dette vil være en vinn-vinn for både frivilligheten og det offentlige. 
Organisasjonene får bedre kvalitet på data på blant annet lokale organisasjoner, medlemmer 
og aktiviteter. Samtidig blir det lettere å utveksle viktige data som kan blant annet kan 
benyttes i forskning, av kommunene og i utvikling av frivillighetspolitikken. Dette kan for 
eksempel være offentlige tjenester som ID-porten, Altinn, Frivillighetsregisteret, 
Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Portalen kan legges opp slik at det vil være mulig å 
benytte deler av tjenesten. 
 
En mulighet prosjektgruppen har sett på er å etablere en felles løsning som gir de frivillige 
organisasjonene større muligheter til å lettere behandle informasjon om medlemmer på en 
god måte, til å anskaffe skreddersydde løsninger for å kommunisere med medlemmene og 
også til å utveksle data med andre aktører. I en slik løsning vil organisasjonene som i dag eie 
og ha full kontroll på alle sine sentrale data om medlemmer/frivillige/givere etc. Hvis 
organisasjonen velger å åpne løsningen for andre aktører, det være seg offentlige eller 
næringslivet, skal dette skje på bakgrunn av avtale med organisasjonen og samtykke fra 
medlemmet/giveren/den frivillige. Ved at man som organisasjon integrerer seg mot en slik 
løsning vil man kunne få tilgang til tjenester og tilbud som man ikke vil kunne oppnå alene. 
Her vil man få et standardisert regelsett på hvordan organisasjonene og eksterne tilbydere 
kan koble seg mot plattformen. Organisasjonene kan så se hva som finnes av tilbydere og 
løsninger og velge etter behov og ønske. En slik løsning kan etableres av både det offentlige 
og eventuelle næringslivaktører, men det viktigste er at det er de frivillige organisasjonene 
som eier sine data og rettigheter fullt ut. Av offentlige tjenester som kunne vært tilgjengelig 
på en slik plattform kan være ID-porten, Folkeregisteret, Altinn, tilskuddsportaler, etc. Her 
kan må man få forenkling i forbindelse med søknad av midler, og innsending av 
regnskapstall.  
 
Plattformen må være en mulighet for organisasjonene og ikke et pålegg. Et eksempel på en 
merverdi ved å ta plattformen i bruk kan være at organisasjonen sentralt ønsker å inngå en 
nasjonal avtale for alle lokallag på cashback til laget ved kjøp av varer fra en nasjonal 
butikkjede. Tilbyder må levere sine løsninger tilpasset det standardiserte regelsettet. En slik 
løsning omtales ofte som en integrasjonsplattform. 
 
En slik felles plattform vil også gjøre det enklere å kontrollere, ivareta og benytte 
rettighetene til arrangementer, konkurranser og events som de frivillige organisasjonene 
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har. Nå er det slik at store globale aktører og lokale mediehus benytter disse 
arrangementene og konkurransene og kan kommersialisere dem. For å ha mulighet til å tilby 
sine medlemmer en helhetlig og relevant mulighet innenfor organisasjonene, må man står 
samlet og ha en felles sterk «motor» hvor ulike spesialtilpassede løsninger som det er behov 
for i hver enkelt organisasjon, kan tilpasses og integreres. 
 
I dag har vi Frivillig.no som et rekrutteringsverktøy som gjør det enklere for folk å bli frivillig 
og enklere for organisasjonene å finne frivillige. Det er over 1600 oppdrag og over 1600 
organisasjoner som allerede er registrert og nettsiden har i snitt 30 000 besøk hver måned. 
 
Frivillig.no bidrar til økt synlighet og rekruttering av nye grupper til frivillig innsats lokalt, og 
det ligger store muligheter i løsningen som allerede er implementer i et mangfold av ulike 
frivillige organisasjoner, kulturfestivaler, menigheter og frivilligsentraler. 
 
Følgeforskingen til "Kampanjen for økt fellesskap og sosial støtte" som er utført av Rambøll 
på oppdrag av Helsedirektoratet, peker på at bedre filtersøk på Frivillig.no, med valg av sted 
og kategorier, vil gi de nye frivillig enklere tilgang til aktuelle oppdrag. Dette vil samtidig gi ny 
innsikt i hva de frivillige søker etter. Ved å tilby avkrysningsmuligheter kan potensielle 
frivillige få mulighet til å se hvilke typer av oppdrag som finnes og kanskje bli kjent med nye 
former for frivillig innsats som de ikke kjente til fra tidligere. Det kan også være mulig å la 
nye frivillige motta varsler når nye oppdrag som matcher deres søk legges ut. 
 
Det pekes også på mulighet for å eksportere kontaktinformasjon for kommunikasjon med de 
frivillige. Dette kan være hensiktsmessig dersom enkelte aktiviteter fyller seg opp og 
organisasjonen vil informere en andel av de påmeldte om andre aktiviteter eller 
arrangementer. En slik eksport og bruk av informasjon må gjøres i tråd med nye GDPR 
forskrifter. Eksport av kontaktinformasjon til registrerte organisasjoner i fylker, kommuner 
eller bydeler er også en aktuell mulighet. Det kan utvikles en API-løsning som gir mulighet for 
integrasjon med andre verktøy, for å for eksempel kommunisere med og administrere de 
frivillige etter at de har meldt sin interesse til organisasjoner og oppdrag på Frivillig.no. 
Metode for implementering, drift og vedlikehold av slike løsninger må da defineres. 
 
Frivillig.no er et verktøy for rekruttering av frivillige og en nettside som samler og synliggjør 
frivillige organisasjoner og oppdrag. Det vil være mulig å utvikle verktøyet til å la registrerte 
organisasjoner opprette og motta påmeldinger til aktiviteter de arrangere for brukere og 
befolkning. Disse aktivitetene kan vises på en egen nettside. En slik oversikt vil kreve 
markedsføring mot både organisasjoner og befolkning slik at den blir kjent, aktivt brukt og 
implementert på andre aktuelle nettsider. 
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Kapittel 5 Digitale løsninger i markedet rettet mot frivilligheten 
5.1 Markedet og produktene som tilbys frivillige organisasjoner i dag 
Digitale løsninger som tilbys frivillige organisasjoner i dag er veldig mange. Mange av 
løsningene har oppstått fordi en ildsjel i en forening har laget et program som løste den 
utfordringen de hadde der og da. Når man har sett at det har vært etterspørsel etter 
produktet i flere organisasjoner er det blitt produktifisert og profesjonalisert i selskaper. 
Etter tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen om hvilke programmer og systemer 
frivilligheten benytter ser man at det er et stort mangfold av leverandører. Det er en stor 
blanding av gratis verktøy, verktøy man betaler for, verktøy rettet mot næringslivet, sosiale 
medier, skreddersydde løsninger for ulike behov i frivilligheten (medlemssystemer, 
kursregistrering, etc.). Dette skaper utfordringer for organisasjonene både knyttet til å drive 
effektivt og knyttet til personvern, da mange av løsningene håndterer personopplysninger. I 
tillegg bidrar dette til at det er svært vanskelig for organisasjonene å få oversikt over 
markedet, og mange uttrykker at de har behov for hjelp til å få vite hva de trenger, hvor mye 
det bør koste, etc. 
 
Produktoversikten er delt opp i hovedgruppene: kontorstøtte, medlem- og 
aktivitetssystemer, kurs og opplæring, økonomi og betaling, samskaping, annet programvare 
og Crowfunding/fundraising/innsamlingsløsninger. 
 
Kontorstøtteløsninger 
Programvare for å lage dokumenter, presentasjoner, regneark m.m. Microsoft og Google 
sine løsninger tilbyr også skybasert lagring og e-post. 
 

Microsoft Office 365 Skybasert og programvare 
løsning som inneholder alle 
verktøy man har behov for. 

Selges via Frivillighet 
Norge/TechSoup.no 

LibreOffice Programvare for tekst, 
presentasjoner, regneark, 
små databaser, 
tegneprogram, m.fl. 

Gratis, www.libreoffice.org 

Google G Suite Skybasert og programvare 
løsning som inneholder alle 
verktøy man har behov for. 

Gratis via Frivillighet 
Norge/TechSoup.no 

Apache OpenOffice Programvare for tekst, 
presentasjoner, regneark, 
små databaser, 
tegneprogram, m.fl. 

Gratis, www.openoffice.org 

 
Medlem- og aktivitetssystemer 
Dette er et utvalg av systemer hvor man kan administrere medlemmer og som oftest kan 
bygges ut med tilleggsmoduler for aktivitet, betalinger, dugnader, lisensoversikt osv. Mange 
er generelle men mange er rettet mot organisasjoner som administrerer lag og grupper. 
Mange av leverandørene har en gratis basismodul som kan utvides etter behov og 
betalingsevne. 
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Weborg Weborg.no Skybasert medlemssystem 

StyreWeb Styreweb.no Skybasert medlemssystem  
OrgTech orgtech.no En app for håndtering av frivillige.  
TrueGroups truegroups.com Skybasert medlemssystem. 
Rubic Member Rubic.no Skybasert medlemssystem 
Unicornis – 

HyperSys 
Hypersys.no Skybasert medlemssystem 

Zubarus Zubarus.no Skybasert medlemssystem 
SportMember Sportmember.com Skybasert medlemssystem 

OrgSys proventus.no/orgsys/ Skybasert medlemssystem 

Winorg Winorg.no Skybasert medlemssystem 

Spoortz Spoortz.com Skybasert medlemssystem 

Team Data System 
AS 

Teamdata.no Skybasert medlemssystem 

SpareBank 1 SR 
Bank 

Medlemsnett.net Skybasert medlemssystem 

Deltager Deltager.no Skybasert aktivitetssystem 

Bloc.no Idrettenonline.no Skybasert medlemssystem 

Zoft Circus Members Skybasert medlemssystem 

Mysoft Mysoft.no Skybasert medlemssystem 

Exceline Exceline.no Bransjeløsning for treningssentre 

Spond Spond.no Skybasert arrangement system 

Solidus Solidus.no Skybasert medlemssystem 

Cornerstone Kommunion.no Skybasert medlemssystem 

Styreportalen Styreportalen.no Skybasert medlemssystem 

Columbus Medlem Columbusglobal.com Skybasert medlemssystem 

   

Danske løsninger   

Mentoclub mentoclub.com Medlemsadministrasjon 

Sportlas sportlas.com Utvikler digitale løsninger for idretten 

Clumeo clumeo.com Skybasert medlemssystem 

Forenings 
Administrator 

foreningsadministrator.
dk 

Skybasert medlemssystem 

Holdsport holdsport.dk Skybasert medlemssystem 

Klubboffice (DBU) kluboffice.dbu.dk Skybasert medlemssystem 

Memberlink memberlink.dk Skybasert medlemssystem 

Forening Let foreninglet.dk Skybasert medlemssystem 
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Winkas winkas.dk Skybasert medlemssystem 

Globus Data globusdata.dk Booking og medlemssystem 

Groupcare A/S Groupcare.dk/se/no Skybasert medlemssystem 

Svenske løsninger   
Zubarus Zubarus.se Skybasert medlemssystem 
Upright Upright.se Skybasert medlemssystem 
VeryConnect Veryconnect.se Skybasert medlemssystem 
Multisoft AS Multisoft.se Skybasert medlemssystem 
Föreningssupport Foreningssupport.se Skybasert medlemssystem 
Membit Membit.se Skybasert medlemssystem 
Groupcare A/S Groupcare.dk/se/no Skybasert medlemssystem 
arcMember arcmember.se Skybasert medlemssystem 
Föreningshuset Foreningshuset.se Skybasert medlemssystem 
CogWork–idrott.se Idrott.se Skybasert medlemssystem 
   
Finske løsninger   
Avoine Avoine.fi Skybasert medlemssystem 
   

Internasjonale 
løsninger 

  

iMIS Engagement 
Management 
System 

advsol.com Skybasert medlemssystem, fundraising,  

Personify personifycorp.com Skybasert medlemssystem 

Wild Apricot wildapricot.com Skybasert medlemssystem 

 
Kurs og opplæring 
 

Moodle Moodle.org OpenSource 
læringsplattform 

KursAdmin Kursadmin.no Nettbasert kursløsning 
eFaktor Moodle Efaktor.no Norsk leverandør på moodle 

plattformen 
Pedit AS Pedit.no Leverandør av 

læringsplattform 
Its Learning itslearning.com/no/ Leverandør av 

læringsplattform 
DataKortet datakortet.no Kurs og sertifisering rundt 

digitale verktøy 
Dokker Dokker.no Metodikk og elæring  
Norsk eLæring No-el.no Utvikler digitale verktøy, 

læringsressurser og 
metodikk. 
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Norsk Interaktiv norskinteraktiv.no En totalleverandør av e-
læring. 

Mediafarm Mediafarm.no Leverer elæring på alle flater 
Cerpus AS Cerpus.no En totalleverandør av e-

læring. 
Canvas LMS Canvaslms.com Open source learning 

management system 
Neo LMS Neolms.com LMS løsning 
D2L D2l.com Har flere løsninger innenfor 

elæring 
 
Økonomi og betaling 

KNIF regnskap Knif.no Tilbyr papirløse 
regnskapstjenester. 

Visma Visma.no Tilbyr alt innen skybasert 
regnskap 

Mamut Visma.no Regnskapssystem 
Xledger Xledger.no Tilbyr alt innen skybasert 

regnskap 
Accountor Accountor.no Tilbyr alt innen skybasert 

regnskap 
PowerOffice Go Poweroffice.no Tilbyr alt innen skybasert 

regnskap 
Tripletex Tripletex.no Tilbyr alt innen skybasert 

regnskap 
Vipps Vipps.no Betaling med mobil 
PayPal Paypal.no Betaling med mobil 
BuyPass Baypass.no Online betaling og ID 
Collector Bank Collector.no Faktura og online betaling 
After Pay Afterpay.no Betalingsløsning for 

nettbutikker  
Dibs Dibs.no Kortbetaling og 

fakturabetaling 
Klarna Klarna.no Online betaling 
Bambora Bambora.no Kortleserbetaling 
PayEx Payex.no Totalleverandør på 

betalingstjenester 
Trustly Trystly.com/no Online betaling 
Svea Webpay Sveawebpay.no Online betaling 
Resurs Bank Resursbank.no Online betaling 
Masterpass Mastercard.no Betaling med mobil 
Netaxept NETS.no Betalingsløsning 
Verifone Verifone.no Betalingsløsning 
ePay Epay.no Betalingsløsning 
Stripe Stripe.no Betaling med mobil 
Adyen Adyen.com Betaling med mobil 
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WorldPay Worldpay.com Betaling med mobil 
iZettle Izettle.no Mobil betalingsterminal 
Link Mobility Linkmobility.no Mobil betaling 

 
Samskaping 
Samskaping er et relativt nytt begrep og en metode som blir mer og mer brukt i 
kommunesektoren for å indikere at framtidas lokalsamfunn er avhengig av at ulike aktører, 
kommunen, frivillige organisasjoner, næringsliv og innbyggere, i fellesskap finner gode 
løsninger på de lokale behovene. På dette området er det nå flere leverandører som utvikler 
systemer som skal binde kommunene tettere sammen med frivilligheten og innbyggerne. De 
fleste systemene tar utgangspunkt i behov innenfor helse- og omsorgssektoren, men 
samskapingsmetoden er også aktuelt på andre samfunnsområder. Målet for leverandørene 
er at det skal være lett å få hjelp og samtidig gi hjelp.  
 
Foreløpig er det relativt få tilbydere i denne kategorien men det ventes at flere leverandører 
vil komme når flere kommuner blir digitalisert og ‘smarte’. 
 
 

Friskus Friskus.com Friskus er arbeidsmodellar 
og ei moderne 
samskapingsplattform for 
aktivitet og frivillighet! 

Frida Evry.no Frivilligsentralenes Data 
Adminstrasjonsverktøy 
(FRIDA) er en skreddersydd 
applikasjon for 
effektivisering og 
optimalisering av 
virkeområdet i 
frivilligsentralene. 

Nyby Nyby.no Nyby er et digitalt verktøy 
som kobler ressurser og 
behov i samfunnet vårt. 
Nyby gjør det enkelt å be 
om hjelp, og enkelt å bidra. 
For alle. Nyby kobler 
mennesker. 

Alder Alder.no Alder Teams er en 
plattform for å planlegge 
aktiviteter, kommunisere i 
team og gjøre en forskjell 
sammen med andre. Alt i 
ett enkelt system. 

Fortet SMS mobil app medhjerteforarendal.no/fortet-
sms/ 

Aktivisere barn og ungdom 
gjennom å organisere 
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transport til og fra 
aktivitetene.  

LEDi Ledi.no En digital innbyggertjeneste 
som gjør det enkelt for 
kommuner og offentlige 
bygg å leie ut sine lokaler. 

OBOS Nabohjelp obos.no/nabohjelp I Nabohjelp kan du enkelt 
spørre nabolaget om hjelp, 
krever ikke medlemskap 
eller boforhold i OBOS. 

 
Annet programvare og plattformer som benyttes av frivilligheten 

Frivillighet Norge Frivillig.no Gratis rekrutteringsverktøy 
for frivillige organisasjoner 

Frivillighet Norge Techsoup.no Donert og rabattert 
programvare for frivillige 
organisasjoner 

Facebook Facebook.com Gratis, sosialt media, 
aktivitetsplanlegging, kjøp 
og salg, online betaling 

Doodle Doodle.com Gratis avtaleplanlegger 
Dropbox Dropbox.com Gratis skybasert 

samhandlingsplattform 
Box Box.com Skybasert fillagring 
SurveyMonkey Surveymonkey.com Gratis spørreundersøkelser 
MailChimp Mailchimp.com Gratis utsendelse av epost, 

nyhetsbrev, invitasjoner 
SurveyXact Surveyxact.no Spørreundersøkelser, 

utsendelser av invitasjoner 
WordPress Wordpress.com Gratis vevsider 
Trello Trello.com Gratis skybasert 

prosjektverktøy 
WuFoo Wufoo.com Gratis verktøy for å lage 

skjemaer, invitasjoner, 
spørreundersøkelser 

 
Crowfunding/fundraising/innsamlingsløsninger 
Folkefinansiering, når enkeltpersoner og selskaper vil gi støtte til prosjekter, gode formål og 
frivilligheten. 

Spond Cashback Spond.no Pengeinnsamling til grupper 
Kickstarter Kickstarter.com Folkefinansiering av 

prosjekter 
Innsamlingsrådet Innsamlingsradet.no Jobber for å styrke 

innsamlingsarbeidet for 
frivilligheten ved 
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kompetansehevende 
aktiviteter 

Link Mobility Linkmobility.no Mobile innsamlingsløsninger 
Puzzel Puzzel.no Mobile innsamlingsløsninger 
TargetEveryone targeteveryone.com Mobile innsamlingsløsninger 
ProFundo profundo.no Fundraising 
Tilskuddsportalen Tilskuddsportalen.no Portal for å søke tilskudd 
Dugnaden Dugnaden.no Innsamling av penger 
Idrettsdugnad Idrettsdugnad.no Innsamling av penger 
Bidra Bidra.no Innsamling av penger 
Spleis Spleis.no Innsamling av penger 
BetterNow no.betternow.org Fundraising 

 
5.2 Offentlige digitale løsninger som brukes i samspillet med frivilligheten 
Når frivilligheten og det offentlige skal kommunisere er det mange digitale løsninger 
involvert. Rapportering skjer til den aktuelle instansen man rapporterer til eller søker midler 
fra. 
 
Det har blitt noe enklere i de senere årene å rapportere data og søke midler i forbindelse 
med at Altinn er tatt i bruk i noen ordninger. Det finnes imidlertid i dag mer enn 50 statlige 
tilskuddsordninger fra ti forskjellige departement som utelukkende retter seg mot frivillige 
organisasjoner. I tillegg kommer ordninger, registre og portaler på kommunalt og 
fylkeskommunalt nivå, samt ordninger som brukes av frivillige organisasjoner men som også 
andre kan søke på. For å søke på tilskudd må frivilligheten forholde seg til mange forskjellige 
portaler og søknadssystemer. Mange organisasjoner søker på flere ordninger. De frivillige 
organisasjonene bruker derfor mye tid og ressurser på søknader og legge inn informasjon på 
portaler. 
 
I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge slås det fast at det er et mål at innbyggere, 
næringsliv og frivillige organisasjoner ikke skal måtte rapportere den samme informasjonen 
til myndighetene flere ganger. Dette målet omtales som «kun en gang». Fortsatt finnes det 
imidlertid ingen enkel løsning for å gjenbruke data mellom de forskjellige portalene. Ved å 
kunne få til en løsning hvor man kunne gjenbruke data som allerede er lagt inn vil man få en 
mye enklere administrasjon for frivilligheten. 
 
I spørreundersøkelsen ble det spurt hvilke systemer/portaler man måtte forholde seg til med 
det offentlige, spørsmål 11. Her svarer de fleste at de forholder seg til Altinn, 
Helsedirektoratet og Bufdir sine portaler. Vi fikk imidlertid også en rekke andre ulike svar, 
noe som viser at det er en stor mengde systemer/portaler i bruk. Noen ga uttrykk for at det 
er alt for omfattende for dem å oppgi en full oversikt over i spørreundersøkelsen. Samtlige 
svar på spørsmålet ligger i vedlegg A, og nedenfor har vi oppsummert noen av de løsningene 
som er mye brukt i en tabell. 
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Et utvalg offentlige organer med egne tilskuddsportaler 
Navn Adresse Hva 
Bufdir https://soknadsportal.bufdir.no/ Tilskuddsportal 
Kompetanse 
Norge 

https://edoc.vox.no/login.aspx?ReturnUrl=%2f Tilskuddsportal 

Norad  https://grants.mfa.no/ Tilskuddsportal 
Partiportalen/ 
Sogn og Fjordane 

https://adfs1.fylkesmannen.no/adfs/ls/?wa=wsi
gnin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fparti.fylkesm
annen.no%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive
%26ru%3d%252f&wct=2018-04-
24T11%3a22%3a18Z 

Tilskuddsportal 
partistøtte  

Miljødirektoratet         https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ Tilskuddsportal/ 
Søknadssenter 
 

UD http://udtilskudd.regjeringen.no/ Tilskuddsportal 
Lotteri- og 
stiftelsestilsynet 

https://lottstift.no/mva/ Søknad om 
momskompensasj
on (og andre 
ordninger) 

Anleggsregisteret  https://www.anleggsregisteret.no 
 

Tilskudd til 
idrettsanlegg 

 

Eksempel på paraplyorganisasjoner med egne søknadsportaler 
Navn Adresse Hva 

LNU https://stotteordninger.lnu.no  
 

Søknadsportal 

Digni https://digni.no/nb/for-
medlemmer/petrus/ 
 

Søknadsportal 

 

Eksempel på regionale og kommunale søknadsportaler 
Navn Adresse Hva 

Telemark 
Fylkeskommune 

https://tilskudd.t-fk.no  Søknadsportal 

Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/politikk-
og-administrasjon/tilskudd-legater-og-
stipend/aktivitetsmidler-toyen/  

Eksempel på 
elektronisk 
søknadsskjema 

 

Et utvalg av statlige organer som bruker løsninger i Altinn 
Navn Adresse Hva  
Helsedirektoratet Altinn Søknadsportal 
Kulturrådet Altinn Søknadsportal 
Lotteri- og stiftelsestilsynet Altinn Lotteriregisteret 
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Et utvalg statlige organer som ikke bruker egen søknadsportal, men har andre systemer 
Navn Adresse Hva 
ASD/Nav Eget skjema e-post Søknad tilskudd 
IMDi Eget skjema e-post Søknad tilskudd 
UDI Eget skjema e-post Søknad tilskudd 
Kriminalomsorgsdirektoratet Søknad på e-post Søknad tilskudd  
LMF Søknad på e-post Søknad organisasjonsstøtte 
FD Søknad på e-post Søknad tilskudd 

 

Et utvalg offentlige og digitale løsninger som ikke er søknadsportaler 
Navn Adresse Hva 
Frivillighets-
registeret 

https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-
vare/alle-registrene-vare/om-
frivillighetsregisteret/ 

Registrere 
organisasjon/ 
stiftelse som frivillig 
organisasjon 

Enhetsregisteret https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-
vare/alle-registrene-vare/om-
enhetsregisteret/ 

Registrere 
organisasjon for å få 
organisasjonsnumme
r 

Stiftelsesregisteret https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/vedt
ektssok 

Registrere stiftelse 

Regjeringen www.regjeringen.no 
 

Innsending av 
høringsforslag 

Stortinget www.stortinget.no 
 

Påmelding 
Stortingshøringer 

SSB www.ssb.no 
 

Innsending kursdata 
voksenopplæring  

Lotteri- og 
stiftelsestilsynet 

https://lottstift.no/lotteri-og-bingo/skjema/ 
 

Registrering av 
smålotteri 

Skatteetaten www.skatteetaten.no Innrapportering av 
gaver som gir 
grunnlag for 
skattefradrag 

NAV Altinn Registrering av 
sykemelding med mer 
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Kapittel 6 Anbefalinger for digitalisering av frivilligheten 
Det er avgjørende at frivillig sektor henger med i digitaliseringen av samfunnet. Vi skal 
rekruttere nye medlemmer, deltakere, frivillige, givere og ansatte, og da må vi kunne tilby 
tidsriktige og attraktive verktøy. 
 
Prosjektgruppen anbefaler følgende tiltak for å understøtte digitaliseringen av frivilligheten. 
 
Anbefaling 1 
Offentlige tjenester som ID-porten og Folkeregisteret blir gjort gratis tilgjengelig for frivillige 
organisasjoner slik at man kostnadsfritt kan få sikret at sine medlemsdata er korrekte.  
 
Anbefaling 2 
All rapportering og søknader gjøres tilgjengelig på en felles søknadsportal hvor man kan 
gjenbruke data når man fyller inn nye skjemaer, i tråd med prinsippet om «kun en gang» 
som slås fast i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge. 
 
Anbefaling 3 
For å dekke kompetansebehovet som finnes i frivilligheten knyttet til bestilling og utvikling 
av digitale systemer, må det utvikles et utfyllende kompetansetilbud på 
bestillerkompetanse. Tilbudet må utvikles i samarbeid mellom fagfolk og frivillige 
organisasjoner, og det må formidles på en måte som gjør det tilgjengelig for frivilligheten. 
 
Anbefaling 4 
Det bør utpekes en aktør som får rollen som kompetansebase for digitalisering av frivillig 
sektor. Dette bør være en aktør i frivilligheten som skal samarbeide tett med Difi, 
næringslivet og andre offentlige aktører og tilby verktøy, ressurser og kompetanse til 
frivilligheten. Frivillighet Norge kan spille en slik rolle, men må tilføres ressurser for å kunne 
gjøre det på en god måte. 
 
Anbefaling 5 
Starte arbeide med å utvikle en integrasjonsplattform for frivilligheten som beskrevet i 
kapittel 4.3.  En integrasjonsplattform er en løsning basert på grunnleggende infrastruktur i 
bunn hvor man kan integrere sine tjenester og koble seg mot andre tjenester man ønsker. 
Det må være frivillig for organisasjoner å ta en slik plattform i bruk. 
 
Anbefaling 6 
For å forenkle arbeidet med å holde oversikt over hva som finnes av løsninger og muligheter 
innenfor digitalisering bør det arrangeres en årlig samling med frivillige organisasjoner, 
offentlig sektor og næringslivet hvor organisasjoner kan presentere sine prosjekter og 
erfaringer. Møteplassen kan arrangeres av den aktøren som skal spille rollen som 
kompetansebase for digitalisering av frivillig sektor. 
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Anbefaling 7 
Frivillighetsbarometeret utvides til å omhandle digitalisering av frivilligheten gjennom å 
inkludere spørsmål til befolkningen om hva de ønsker og hvilke behov de har. Da får man 
tatt pulsen på frivilligheten og kunnskapsgrunnlag for å skape løsninger som effektiviserer 
drift og øker aktivitetene. 
 
Anbefaling 8 
Bygge videre på felles løsninger som Frivillig.no og vurdere behovet for flere slike nasjonale 
lavterskel-løsninger som bidrar til å styrke frivilligheten lokalt gjennom synliggjøring, 
mobilisering og effektivisering av drift. 
 
Anbefalingene er prosjektgruppens, og er ikke politisk behandlet i Frivillighet Norge, eller i 
organisasjonene medlemmene i prosjektgruppen representerer. 



 
35 

Referanser 

(1) 
Statistisk Sentralbyrå satelittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner 
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https://www.regjeringen.no/contentassets/7f289c698d5c41138c2a112c59f4b943/rapport_f
orenklingspotensialet_i_statlige_tilskuddsordninger_for_frivillige_organisasjoner.pdf 
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https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/DigitaliseringKommunaleTjenester.aspx 



Vedlegg A 
Svarresultat fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut til alle registrerte organisasjoner av 
Frivillighet Norge. 
 
1. I hvilken grad vil teknologisk utvikling utfordre din organisasjon de neste årene? 
 

 

 

 

2a.  Min organisasjon mener at medlemmene vil finne andre aktiviteter dersom vi ikke kan tilby gode 
digitale løsninger. 

 

 



2b.  Min organisasjon planlegger å gjøre nødvendige tilpasninger for å implementere en digital 
strategi (for å automatisere prosesser eller digitalisere informasjon). 

 

 

2c.  Min organisasjon har allerede en strategi for skytjenester og har begynt å implementere den. 

 

 

 

 



2d.  Min organisasjon flytter bestemte arbeidsoppgaver til skyen for å redusere drifts- og 
ressurskostnader. 

 

 

2e.  Ansatte har når som helst, hvor som helst tilgang til verktøyene og informasjonen de trenger, 
uavhengig av sted eller enhet. 

 

 

 



2f.  Tillitsvalgte/styremedlemmer på lokallagsnivå har når som helst, hvor som helst tilgang til 
verktøyene og informasjonen de trenger, uavhengig av sted eller enhet. 

 

 

2g.  Medlemmene har når som helst, hvor som helst tilgang til verktøyene og informasjonen de 
trenger, uavhengig av sted eller enhet. 

 

 

 



2h.  Min organisasjon er sikker på at all informasjon er sikret mot cyberkriminalitet og hacking. 

 

 

2i.  Min organisasjon håndhever arkivering av data, styring og registrering av styringsforskrifter og 
prosedyrer effektivt og konsekvent. 

 

 

 



3. Har din organisasjon medlemmer? (hvis nei blir du automatisk videresendt til spørsmål 10a) 

 
 

4. Hvor mange medlemmer har din organisasjon? (oppgi antall) 

• 1 656,00 
• 1 900,00 
• 100,00 
• 14 000,00 
• 5 000,00 
• 10,00 
• 13 500,00 
• 35 000,00 
• 5 000,00 
• 500,00 
• 168,00 
• 1 600,00 
• 4 460,00 
• 500,00 
• 80,00 
• 1 305,00 
• 1 300,00 
• 20 000,00 
• 118 000,00 
• 500,00 
• 322,00 
• 500,00 
• 1 600,00 
• 30,00 
• 396,00 
• 28 000,00 
• 7 531,00 
• 14 000,00 
• 12 000,00 
• 479,00 
• 24 000,00 
• 11 000,00 
• 5 200,00 



• 59 000,00 
• 24 000,00 
• 168 855,00 
• 4 700,00 
• 1 200,00 
• 6 000,00 
• 9 800,00 
• 10 000,00 
• 12 000,00 
• 183,00 
• 600,00 
• 16,00 
• 60,00 
• 2 050,00 
• 1 175,00 
• 11 000,00 
• 70,00 
• 40 000,00 
• 2 200,00 
• 160,00 
• 1 030,00 
• 2 103,00 
• 150,00 
• 7 500,00 
• 1 150,00 
• 7 400,00 
• 345 000,00 
• 34 000,00 
• 761,00 
• 2 200,00 

  



5. Hva slags informasjon samler organisasjonen om medlemmene? For eksempel navn, adresse, 
personnummer osv. 

• Navn, Adresse, perosnnummer 
• Navn, adresse 
• Navn, adresse, e-post 
• navn, adresse fødselsnummer,e-post 
• Navn 

Adresse 
Postnummer 
Poststed 
Alder (kun årstall) 
Kjønn 
Instrument de spiller 
Styreverv (dersom de har noen) 
Om de ønsker forsikring av instrument eller ikke 
Elektroniske kontaktpunkter (mobiltelefon og/eller epost) 

• navn, adresse, komytaktperson, orgnr. tlf, epost 
• Navn, adresse, telefonnr., e-postadresse, alder 
• Adresse 

Alder 
Telefonnr 
E-post 
Diagnose 

• Navn, adresse, i enkelte tilfeller alder, e-postadresse 
• Navn, adresse, fødselsdato, kjønn, e-post, mobiltelefon nr, betalingsinformasjon, gyldighet 
• Navn, adresse, telefon og e-post 
• navn, adresse, telefon, personnummer, allergier 
• navn, adresse, telefon, e-post, fødselsdato 
• Navn adresse telefon fødselsdato (ikke personnr). Notat på hvordan vi kan hjelpe dem. 
• Navn, adresse, telefonnr 
• Navn,adresse,telefon, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, rammet/pårørende,ønsket 

kontaktform 
• Personinformasjon 
• Navn, adresse, fødselsdato, og bosted. 
• navn adresse personnummer telefonnummer epostadresse giverinformasjon 
• Navn 

Adresse 
Fødselsår 
Hvilke tilbud de benytter seg av 

• Navn, adresse, tlf. e-post og fødselsår. 
• Ref. antall medlemmer i feltet over: (høyst uklart da vi ikke har betalende medlemmer, de 

fleste er kursdeltakere som er lagt inn som medlemmer) 
Fornavn, etternavn, telefon og epost 

• Navn, adresse og personnummer 
• Disse medlemmene er organisasjoner, vi er en paraplyorganisasjon. Vi samler derfor inn data 

om organisasjonene, begrenset til årsmeldinger, kontaktinfo o. l. 
• Navn, adresse, fylke, telefonnummer, e-postadresse og fødselsår. 
• Navn og adresse 
• Navn, adresse, telfonnummer, e-post, fødselsdato 
• Namn, fødselsår, adresse, epostadresse, telefon, verv i organisasjonen. 
• Navn, adresse, epost, telefonnummer, spesielt interessefelt innenfor organisasjonens 

områder 
• Navn, adresse, personnummer, telefonnummer, mail, helseopplysninger, Informasjonom 

nærmest pårørende og informasjon om hvilke kurs personen har deltatt på. 
Hvis aktuelt: språk og opprinnelseland, 

• navn, adresse, fødselsdato. 
• Den informasjonen som kreves ifm innsending av søknader om tilskudd fra Fordelingsutvalget 

eller LNU 
• Navn 

Adresse 
epost 
mobil 



fødselsdato 
kjønn 
foresattes tilsvarende informasjon for medlemmer under 18 år 

• navn, adresse, personnummer, betalingsinformasjon, verv 
• navn 

kjønn 
fødselsdato 
personnummer 
adresse 
telefon 
e-post 
aktivitetsønsker 
aktivitetstilknytning 
lokalforening 
kompetanse 
verv 
roller 
politiattest 
referansesamtale gjennomført 
taushetserklæring 
pårørendeinfo 
i beredskap eller ikke 

• Navn 
Kontaktinformasjon 
Utdanningsstatus på intern opplæring 

• navn, fakturaadresse, postadresse, epostadresse 
• Navn, adresse, mail og telefon. I noe grad fødselsår. 
• Navn, adresse, fødselsdato (kan skjules), telefonnr (kan skjules), e-post (kan skjules), 

klubbtilhørighet, alle resultat fra konkurranser 
• navn 

adresse 
epost 
telefon 
fødselsdato 

• Navn, adresse, postnr. og sted, e-post, telefonnr 
• Navn på kontaktperson, adresse til fartøyet, e-post kontaktperson, tlf nr 
• Navn, adresse, e-post, f.dato (ikke nummer) 
• org.nr. adresse, metadata 
• Navn, adresse, tlf nr, e-post 
• Medl.nr., Betalt dato, For år, Navn, Telefon, E-post, Lokalavd., Adresse, Postnr, Poststed, 

Land, Status 
• navn 

adresser, gate/vei, postnummer og sted 
ePost 
fødselsdato 
telefon 
hovedmedlem/husstandsmedlem 

• Lokalnivå: Navn, kontaktinformasjon 
Regional- og nasjonalt nivå: Navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner i lokale lag. 

• Navn, adresser, e-postadresser 
• Nav, adresse, telefonr. mailadr., verv, interesser 
• Navn, postadresse, instrument 
• kun nødvendig for å ha kontakt med medlemmene og som sendes til kontroll 
• Navn, adresse,mobilnr, mailadresse, fødselsår 
• navn 

postadresse 
mobilnr. 
e-postadresse 

• kurser og inspirasjonssamlinger 
• Navn, adresse, f.dato, deltakelse i organisert virksomhet, deltakelse i kurs og opplæring, 

diettbehov, 
• Navn, adresse, e-post, fødselsår 
• navn adresse og tlf nummer 
• Navn, adresse, fødselår, kjønn, deltakelse på kurs 



• Navn, adresse, fødselsnummer, lokallag de er tilknyttet 
• Navn adresse fødselsdato og år (ikke personnummer) mobil epost medlemskap fylke 

betaltstatus diagnose 
• Kontaktinformasjon og kontingentopplysninger 

 
6. Hvor mye tid bruker de ansatte på å oppdatere medlemsinformasjon? (anslå antall timer pr 

måned) 
7. Hvordan sikrer dere at medlemsdata er korrekte? 

• Medlemmene melder seg inn selv med navn og adresse 
• Godt spørsmål.  

Vi vet ikke..... 
• Vi har lokallag som medlemmer, og lokallagene har selv tilgang til å oppdatere og 

vedlikeholde informasjonen når som helst. Vi tar en gang i året en stor 
påminnelse/oppdateringsrunde. 

• Manuelt 
• Medlemmene har en egen motivasjon for at dataene er korrekte. De har mulighet til å 

kontrollere hva som er registrert hos oss, og kan gjennom innlogging på "Min side" gjøre 
endringer selv, dersom dataene ikke er korrekte. 

• Vasking av lister jevnlig 
• Dobbeltsjekkkng av adresser med postens adresselister.  

Kontakt med lokallag og at lokallagene selv melder inn endringer og opplysninger. 
• 100% 

Har forøvrig INGEN ansatte så det er 100% frivillighet! 
• Tett dialog med medlemmer 
• . 
• Vi ser legitimasjon ved fremmøte. Det er kun fremmøte medlemskap hos oss. 
• Primært gjennom at medlemmene selv sender over ting som skal oppdateres, eller utfører 

det selv på "min side". Aktiv overvåking av facebookgruppene våre og dødsannonser etter 
dødsbudskap, samt registervask fra tid til annen. 

• Vi tar vare på innmeldinger og dokumenterer endringsmeldinger 
• Vi har rutiner for dobbeltsjekking av informasjon som vi mottar fra våre medlemsforeninger. 
• vasker og oppdaterer lister. vil etter hvert implementere min side for medlemmer 
• Arbeider med en og en utfordring 
• Vi mottar kun oppdatering av medlemsdata fra medlemmet selv evt deres pårørende. 
• Vi har ikke et skikkelig medlemsregister, kun Excel. Har egentlig ikke kontroll på dette. 
• Kontakt med medlemmer og bruk av www.posten.no 
• Jevnlig kontakt med medlemsorganisasjonene. 
• Medlemmene oppgir selv aktuelle data. 
• Bruker Posten Ea når vi sender ut medlemsgiro. Ellers rettes returer når vi sender noe som 

kommer i retur. Automatiske adressevasker via Iper 
• Stoler på at medlemmer fyller inn verveslipp korrekt. Etterspør dersom vi mangler noe info, 

eller det ser feil ut. 
• Lokallaga stadfester medlemslistene gjennom årsrapportering. 
• Korrigeringer når oppdager feil 
• Alle ringes minst en gang i året 
• vet ikke 
• Ved lokal eierskap til lokale medlemsinformasjon, sentral eierskap til sentrale data. 
• I prinsippet er det lokallagene som registrerer medlemsdata, og vedlikeholder disse. I tillegg 

har hvert enkeltmedlem tilgang til sine data via 'min side' og kan gjøre eventuelle rettinger 
der. 
 
Vi har ingen kobling mot for eksempel folkeregister eller andre offentlig registre 

• Gode rutiner! God opplæring av ansatte på medlemsregisteret, jevnlig dialog med 
medlemmene, vask i eksterne registre mm 

• Vasking opp mot Posten og andre (inkl. manuell tilbakemelding fra Posten). 
Alle lokalforeningene har tilgang til egen database. 
Vi holder på å utvikle et system der alle frivillige/medlemmer har tilgang til egen profil, slik at 
de selv kan se hvilken info som er registrert om dem. De vil også selv kunne endre noe av 
infoen (f.eks. adresse/telefon). 

• Vi registerer alt som kommer inn, ringer for å sjekke dersom medlemsblader, e-poster eller 
annet kommer i retur. 



• Vi har dessverre ingen system på dette. Så dersom ikke medlemmen melder inn endringer 
selv oppstår det ekstraarbeid når faktura eller medlemsblad kommer i retur pga. feil data. 

• Lokallagene har ansvar for å sende oss oppdaterte medlemslister 5 ganger i året. Vårt 
medlemsblad sendes ut til alle medlemmer 5 ganger i året. De som det er registrert feil 
adresse på, kommer i retur og vi får derfor hele tiden oppdatert listene med korrekte 
adresser. 

• E-post til klubbleder, ber klubbleder om å sjekke 
• adressene vaskes med jevne mellomrom 

 
Vi tar kontakt med medlemmene dersom vi mangler informasjon. 

• Tillit til at lokallag til enhver tid har korrekt informasjon om medlemmene 
• Oppdaterer når de melder inn forandringer. Ringer hvis de ikke har betalt medlemskontingent 

og får oppdatert på den måten. 
• Sjekker mot offisielle registre 
• kontroll, systematiske oppdateringsrunder 
• Ved informasjon fra de berørte 
• Svar på forrige spørsmål er følgende: 

Vi har ingen ansatte. Tillitsvalgte bruker ca 20 timer. 
 
Så svar på spørsmålet om sikring: 
Vi registrerer fortløpende tilbakemeldinger fra medlemmene om feil adresser etc. 

• maskinell kontroll av enkelte opplysninger 
medlemmer kan selv kontrollere egne data 

• Løpende korrigering av data. 
• Vi ber medlemmene sjekke at dataene er korrekte fra tid til annen. 
• Vi vasker data mot Folkeregisteret, har innrapportering fra foreningene hvert år for endring i 

styrer etc. 
• Sammenligne innsendte lister med egen database. 
• Ved personlig kontakt og registreringsskjema 
• Mailadresse, utsendelser pr post 
• Følger opp returer på internet. 

Ber om oppdateringer via e-post eller sms. 
• sender nyhetsblad, ser hvem som ikke kommer fram 
• Altfor mye manuelle prosesser og stor grad av feilkilder 
• Tar kontakt når vi får post eller mail i retur. Eller ingen rutiner for dette 
• "vask" 
• Kursleder lokalt sikrer rett informasjon, Studieforbundet Funkis lager avtale med dem, og 

Voksenopplæringsforbundet sikrer oppbevaring av informasjon 
• Lokallagslederne oppdaterer medlemsdataen 
• Manuell innlegging i databasen. Sjekkes ofte mot hule sider eller annet n 
• Egenmeldinger, telefoner og e.post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Min organisasjon har oversikt over medlemmer som melder seg ut og kontakter disse aktivt for å 
tilby andre aktiviteter. 

 
 
9. Min organisasjon er godt i gang med å tilpasse vår behandling av personopplysninger til EUs 

regulativ for personvern GDPR. 

 

 

 

 



11.  Hvilke ulike systemer/portaler må dere forholde dere til når dere kommuniserer med det 
offentlige, oppgi portal og kommune/direktorat/ 
departement. 

• Altinn 
ID-porten 

• Informasjonskanalen er Facebook der kommuniserer vi også direkte med medlemmene 
våre. 
Telefon og hjemmeside 
Brev til kommune/direktorat og departement (e-post) 

• Altinn 
• Lang liste. Vi søker om ca. 80 tilskudd hvert år. Det får være grenser til hva slags info vi 

skal opplyse om i detalj! 
• petrus: en portal til det offentlige via Digni 
• kommunen 

fylket 
BUfdir 
Imdi 
UDI 

• Vi kommuniserer ikke med kommune eller direktorat med bakgrunn i delen som omfattes 
av frivilligheten. Vi kommuniserer noe med Landbruks- og Matdepertementet. Det foregå 
utelukkende pr. mail. Ingen offentlige portaler. Regnskaps- og lønnsavdelingen 
kommuniserer med det offentlige i forhold til vanlige rapporteringer om ansatte, samt 
nødvendige innsendelser av årsregnskap etc. 

• Altinn, e-post og liknende 
• mange... 
• Altinn 

Stiftelsestilsynet 
Helsedirektoratet 
Helse og omsorgsdep 

• flere 
• . 
• Oslo kommune "din side" 

helsedirektoratet.no Det fungerer bra. De spør ikke om samme informasjon. 
Vi leverer ikke samme informasjon til dem. En felles portal vil ikke gjøre det enklere for 
oss, heller tvert imot. Det viktigste er at de må være tydelig på hva de vil vite, og at de 
spør om det samme hvert år. Det er fint at de har forskjellige spørsmål som er tilpasset 
den informasjonen som den enkelte instans trenger. 

• Altinn, Skatt/Brreg/H-dir/Lottstift 
Søknadsportal, BUFDIR 

• altinn 
• altinn 
• Altinn/skatteetaten, regjeringen.no, Fordelingsutvalgets søknadsportal. 
• altinn 
• Kunnskapsdepartementet v/ Kompetanse Norge 

Opplasting av kursdata til SBB via et kursdataprogram. 
Rapportering via pdf-fil for utfylling 

• Bufdirs søkeportal 
Altinn (Kulturdep) 
Altinn Finans - skattefrie gaver 

• AltInn 
 
Søknadsportal Buf Dir  
 
Lotteri- og Stiftelsestilsynet www.lottstift.no 

• Bufdirs søknadsportal 
AltInn 

• Bufdir, Imdi, NAV, Oslo Kommune (EMI, Velferdsetaten, Bydel Alna) 
• altinn 
• Altinn: sykemeldinger, regnskapsinnsending, skattekort, søknader om prosjektstøtte m.m. 

Kulturdepartementet primært, men også rapportering til Helsedirektoratet, 
Kriminalomsorgsdirektoratet. 
VOFOs modul for innsending av kursdata til SSB 



• BUFDir, Brønnøysundregistrene 
• Altinn 

Digipost 
Fordelingsutvalget (under Bufdir), søknadsportalen 
Miljødirektoratets søknadssenter 
Klima- og miljødepartementet  
Strålevernet 
Brønnøysundregisteret 

• Kulturdepartementets søknadsportal 
BUFdirs søknadsportal 
Kulturrådets søknadsportal 
Ulike fylkeskommuner sine portalar 

• Alltinn, BufDir, LNU, og sikkert hundre andre 
• Altinn, Bufdir, sikkert flere jeg ikke husker nå 
• Altinn. 

Søknadssystemer for tilskudd Fordelingsutvalget og LNU. 
• Dersom det med 'kommuniserer' menes søker tilskudd og lignende gjelder dette: 

BLD, Fordelingsutvalgets portal 
Fredskorpset: egen portal 
Kulturrådet: egen løsning 
Musikkrådet: egen løsning 
 
Lottstift: Altinn 
 
 
I tillegg nav.no/altinn.no/skattetaten.no/brreg.no 

• Søknadssenteret Miljødirektoratet, tilsvarende for UD og Norad. Samt 
Brønnøysundregisteret osv 

• Miljødirektoratet 
• Altinn 

regjeringen.no 
• Ingen bortsett fra Norsk Musikkråd. 
• altinn.no 

Frivillighet Norges søknadsportal 
Momskompensasjon 

• altinn 
digipost 

• altinn, skatteetaten, kulturdepartementet 
• altinn - Riksantikvaren 
• Altinn 
• Altinn./ Nav 

Brreg. 
Miljødirektoratets søknadssenter 
Mire 

• Ingen systemer 
• Vi får ingen støtte fra "det offentlige". 
• BUFDIR 

ALTINN 
Lotteritilsynet 

• Brønnøysundsregistrerne/Altinn 
Kulturrådet/Altinn 
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Kulturdepartementet 

• IMDi - oppdaterer sin søknadsportal i år. Årets søknader og rapportering skjer derfor via 
skjema som sendes dem per epost 
UDI - søker midler ved e-post 
BUFDIR - noe via portal, noe via e-post 
Justis/kompetansesenteret - søker midler via e-post 
HDIR - søker midler via altinn 
Høringer ulike departement - eget system via deres nettside 
Høringer Storting - påmelding via nett, innsending stort sett via e-post 

• Fylkeskommunale søknader går gjennom portal. 
• Faste kontakter, internett og e-post 
• Bufdir,Altinn 



• vet ikke 
• Altinn (Bufdir og Helsedir).  

Egne portaler i de enkelte kommunene 
(Bergen kommune, Stvanger, Trondheim, Oslo) 

• Altinn 
brreg 
andre søknadsportaler 

• Vet ikke 
• Kursadmin 

Altinn 
Brrg 
 
Kunnskapsdepartementet, Kompetanse Norge, SSB 

• Fordelingsutvalget 
Frifond 
Altin 
Statistisk sentralbyrå 
Brønnøysund 
Nasjonalbiblioteket 
Loddstift 

• Extrastiftelsen 
Bufdir 
Moms 
Brønnøysund/Altinn 
Helsenorge.no 
Regjeringen.no 
Stortinget.no 
Diverse andre 
 

12. Hvor mye tid bruker de ansatte i sentralleddet på å kommunisere med det offentlige i forskjellige 
saker? (anslå antall timer pr måned). 
 
▪ Søknader på tilskudd 882 timer 
▪ Rapportering på tilskudd 1080 timer 
▪ Rapportering til off.registre 258 timer 
 

13. Hvor mye tid bruker de tillitsvalgte på lokallagsnivå på å kommunisere med det offentlige i 
forskjellige saker? (anslå antall timer pr måned). 

 
▪ Søknader på tilskudd 123 timer 
▪ Rapportering på tilskudd 86 timer 
▪ Rapportering til off.registre 52 timer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Er all informasjon om medlemmer/deltakere/givere samlet i en felles database/medlemsregister, 
eller er informasjonen spredt på flere systemer som ikke "snakker med" hverandre? 

 
 
 

15. Hvilke applikasjoner brukes i organisasjonen din for øyeblikket? Både på PC og mobil. Vi tenker 
her på både nasjonalt og lokalt nivå i organisasjonen. Oppgi alle du kjenner til. 
 
• Microsoft office 
• All informasjon er samlet i en pc som organisasjonen eier. 

Telefon. 
• mysoft. 
• DNTs medlemsregister, DNTs sportsdatabase, "Min side" under DNTs hjemmeside. 
• PC  

Mobil 
Nettbrett 

• Outlook, sharepoint, Power BI, ExCeL, powerpoint, Adobe creative cloud, regweb, Zubarus, 
Word, OneDrive, Gmail, YouTube for nonprofits, adwords, Instagram, Snapchat, Facebook, 
osv 

• PC og mobil 
• Word, Excel,photoshop, adobe acrobat, medreg, mamut, powerpoint 
• Office 365, 
• Office. Keep it safe filecloud. Exceline medlemsdatabase. Infotjenester personalhåndbok. 

Tidsbanken. Mailmojo nyhetsbrev. Surveymonkey. 
• Zubarus medlemssystem, Box skytjenester, Officepakken, Adobe Acrobat, Facebook, Visma 

dokumentsenter, Wordpress, BankID for digital signatur,Funkis kursportal, BUFDIR 
søknadsportal. 

• vet ikke 
• orgsys, apsis, tripletex, gsuite, minside, altinn, lnus søknadsportal, facebook, outlook 
• Microsoft Office 365 

Adobe Creative Cloud 
Google G Suite 
Hypersys 

• citrix 
• Microsoft Office business. 

Outlook. 
Vår egen elektroniske søknadsportal MineKurs - for våre brukere og til saksbehandling.  
Kursdatabaseprogrammet WinRegis (nytt og bedre er under utvikling). 
Publiseringsverktøy nettside. 
Dropbox. 



Ekstern nettportal med e-postsystem, programvare og filsystem som vi kan koble oss på 
fra alle enheter hvor enn vi er.  
Elektronisk regnskap via KNIF regnskap, med system for bilagshåndtering/godkjenning, 
henting av rapporter m.m. 

• Skjønte ikke spørsmålet 
• Windows 

 
Eget medlemsregister 
 
Regnskapsprogram  
 
Søkeportaler for tilskudd 
 
Nettside 
 
Medlemsblad - egen portal for oversendelse av stoff til produsent av bladet 

• MS Office 
Eget saksbehandlingssystem for egne støtteordninger 
Visma.net for bilagshåndtering, reiseregninger, lønnsslipper 
FortiClient for VPN-tilgang til arkiv 

• office365 
24sevenoffice.com 
Adobe acrobat, photoshop 

• nettside og facebook 
• KursAdmin 

Officepakken 
Phonect telefonapp (kan ikke anbefales!) 
Kulturfordel 

• OrgSys 
Gmail, google calender, google disk 
Slack  
Wordpress 
Flickr 
Office (word, excel osv)  
Adobe (photoshop, indesign) 

• Facebook, Spond, + frivillighet.no 
• Office 365, Mamut E3, WEB-applikasjon. Medlemsdatabase i Excel. Lokalt diverse 

applikasjoner. 
• Dette var et SVÆRT utydelig spørsmål! Brukes til hva ? 

 
Medlemssystem: Korpsdrift.no, for alle ledd i organisasjonen, inkludert enkeltmedlemmer. 
Enkelte lokallag benytter Styreportalen og/eller Styreweb 
 
Administrasjonen benytter: 
Visma.net (expense, travel, employee, payslip) 
Visma global 
Visma Lønn 
Visma VDC 
Phonero Bedriftsnett 
EdiPost 
Forticlient/Fortiguard 
Apsis 
PayPal 
Vipps 
MS Office 
Cisco Jabber 
Survey-xact.no 
Google Forms 
MS Onedrive 
Dropbox 

• office 365, visma, one stop reporting, adobe, orgsys, corepublish, tidsbanken, deltager.no, 
canva, wiki 
og facebook, twitter, instagram,  
osv 



• Office 365 
Sharepoint 
Microsoft Dynamics CRM 
Microsoft Dynamics AX 
Episerver 
K2 
Power BI 
Microsoft SQL-server 
Corporater Business Management Platform 
Agresso 
Zalaris 
Didac 
EAM 
KOVA 
RK-nett 
PIMS 
CBS 
DIGS 
Bring Logistics 
NIB 
UMS 
Opoint 
Videoportal 
Provisio 
Eloqua 
FRR (Felles Ressursregister) fra BarentsWatch 
Tracing 
Geo sporing 
SAR 
Easy Recruit 
Infotjenester 
Nexus 
Ephorte 
Babelbank 
Basware 
Uniflow 
Unit4 
Mercell 
Micromarc 
Mammut 
Cisco callcenter 
Facebook 
+ div. egenutviklede lokal initiativ 

• Office 
Google  
24SevenOffice 
Lightroom 
Photoshop 
Dropbox 

• Microsoft Office 
Firefox 
Outlook (uten Microsoft Exchange dessverre) 
Google Chrome 
Google Disk 
OneDrive 
Dropbox 
Mailchimp 
SurvyMonkey 
Doodle 
Canva 
PDF24 
Acrobate Reader 

• Ingen 
• Skjønner ikke spørsmålet. 



• Litt usikker på hva som menes med applikasjoner her:  
orgys 
Visma 
Share point 
apsis 
lime 
atea 
 
 
Sosiale medier:  
Facebook 
Instagram 
Twitter 

• bank 
• Web-side  

Medlemsregister 
Påmeldingsregister til ulike aktiviteter 
e-post 
Regnskapssystem 
Fakturasystem 

• Tidsbanken.no 
24Seven Office 
Microsoft Online Portal 
Deltaker.no 
TDC bedriftsnett 
Tilskuddsportalen 
TravelText 

• PC 
• Kontorstøtte: Gratistjenester og vanlige office-produkter som den enkelte velger selv, 

eventuelt til egen kostnad. 
 
Websider utvikles i Joomla. Egenprogrammert diskusjonsforum for medlemmene som ikke 
er tilpasset mobiltelefoner. Vi prøver ut et lukket, gratis, steds- og deviceuavhengig 
diskusjonsforum for ledelsen. 
 
Medlemsregisteret er egenprogrammert uten annen kostnad enn serverleie. 
 
Det nyeste er Facebook-grupper, lukkede og åpne. 

• MuseScore 
Office365 
Songbook 
Google app suite 
StyreWeb 
KursAdmin 
Hangouts 
Skype 
Facebook apper 

• HyperSys (medlemssystem) 
Office 365 (e-post og skylagring) 
Google for Nonprofits / Google AdGrants 
MailChimp 
Dropbox 
Filemaker 
Wordpress (nettside) 
Facebook 
Instagram 

• Vi har en egen applikasjon for rapportering av aktiviteter og regnskap i lokalforeningene. 
• Kjenner ikke til. 
• ? 
• PC 

SMS på mobil 
• tawk.to, setmore, zubarus, office 36, wordpress, suvey-xact 
• Kursadmin  

PedIt 



• Focusnet 
Ixmal 
Hansa ERP 
FileMaker 
Google Apps 
EZ publishing 
Wufoo 
MailChimp 
Unbounce 
Google doc 
Drop pox 
Checkin 
Adobe 
YouTube 
Jobbdirekt 
Facebook 
Twitter 
Instagram 

• Medlemssystemet Members fra Zoftcircus i Vestfold 
Dropbox 
Wordpress nettside 
Facebook 
Snapchat 
Twitter 
Instagram 

• StreWeb 
• MS Sharepoint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16a.  Min organisasjon har god oversikt over hva som finnes på markedet i dag av IT løsninger rettet 
mot frivilligheten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16b.  Min organisasjon har bra IT kompetanse. 
 

 
 



16c.  Min organisasjon har tilgang på IT support. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16d.  Min organisasjon samler inn data om aktiviteter, kurs, aldersgrupper osv som lagres i en stor 
database. 
 

 
 
 
 

 



16e.  Min organisasjon benytter innsamlede data til analyse for å kunne tilby bedre aktiviteter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16f.  Min organisasjon har samhandlingsløsninger for samskaping med kommunen og andre aktører i 
nærmiljøet. 
 

 
 
 



16g.  Min organisasjon ser nytte av å benytte frivillig.no til å rekruttere nye frivillige. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h.  Min organisasjon har enkle systemer for å rekruttere og registrere nye medlemmer. 
 

 
 
 



16i.  Min organisasjon har løsninger for effektiv kommunikasjon med medlemmer og frivillige. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.. Hvilke kompetansebehov har dere i organisasjonen på nasjonalt og lokalt nivå knyttet til å ta i 
bruk nye digitale løsninger? 
 

• Behov for support. 
Kurs/info 

• Digital markedsføring 
• Unge frivillige med interesse og kunnskap 
• Vi mener å besitte kompetansen hos oss eller hos nærstående partner. 
• Markedsføringspersonell, it-teknikere, rådgivere innlede digitalisering 
• Vi bruker kommunikasjonsbyrå og IT leverandører 
• Tillitsvalgte har høy alder og mange er lite kjent med digitale verktøy. 
• Vi trenger kurs i innholdet. Mange vil selge løsninger til oss uten å bruke nok tid til å vise og 

forklare oss hva det er. De vil bare selge / få en avtale og bryr seg lite om vårt behov. Vi 
trenger  gratis seminar i hvert system for å vite om det systemet passer for oss før vi 
bestiller. Det er også alt for mange systemer på markedet og de bruker et internt språk / 
terminologi som vi ikke forstår. Trenger oversikt og med innhold. Innhold funksjoner er 
viktigere enn salgsargumntene. 

• Vi er en liten organisasjon med nøkkelpersonell som ivaretar dette i dag. Det er ikke foretatt 
en kompetansekartlegging som avklarer behovene. Det meste løses av generalsekretæren på 
ad hoc-basis. 

• ganske bra, kan bli bedre 
• dekket 
• Ikke annet enn å oppdatere seg på nye løsninger 
• Mer IT kompetanse 
• Tid og personellressurser til å følge opp fylkeslagene bedre til å bruke digitale løsninger. 
• Kunnskap om alternativer, bestillerkompetanse, implementeringskompetanse ("hvordan får vi 

alle til å få lyst til å bruke dette?") 
• Spesielt om alternative løsninger for medlemsregister 
• Får det vi trenger gjennom KNIF 



• Vi må først og fremst utvikle egnede løsninger innenfor vår sektor, det vi har i dag er ikke 
godt nok og vil snart være inaktuelt. Dette kan medføre store kostnader... 

• Ingen 
• Ekspertise på utarbeidelser av kravspesifikasjoner og gjennomføring av 

anskaffelsesprosesser. Bruk av felles databaser. Få lokallag har egne IT-ressurser og bruker 
innleid hjelp, 

• Ingen kompetansebehov, men stort kapasitetsbehov! 
• ønsker ansette ny på sentralt nivå: en heltidsstilling for digital innsamling og oppfølging lokalt 

nivå. og alle trenger kontinuerlig opplæring i nye og eksisterende verktøy og løsninger 
• Stort sett avhengig av enkeltpersoner lokalt. Vi har vært heldig å få en ansatt som har stor 

kompetanse på data og digitalisering, selv om det i utgangspunktet ikke er formålet med 
stillingen. Vi har lite kompetanse igjen dersom vedkommende finner en ny jobb. 

• Vi har behov for å få en oversikt over hvilken muligheter som finnes (programvare og 
løsninger), hvilken rabatter vi som organisasjon kan få, og hvor tilpasset løsningene er. 
 
Vi trenger å finne løsninger til et medlemsregister som samhandler med fakturasystem.  
 
Vi trenger en intranett/sky løsning til våre tillitsvalgte som alle få tilgang til fra jobbene sine 
(offentlige dep. etc. har strenge sikkerhetsrav). Det bør være et sted for å kunne samhandle. 

• Vrient å si. Vi er en organisasjon med 60 lokallag og alle er selvstendige og har ulike behov. 
• Skjønner ikke spørsmålet - snakk norsk. 
• Vi ser på mulighter for e-læringskurs og å streame foredrag. 

Her må tjenester kjøpes inn utenfra. 
• Et godt og rimelig system for medlemsregistrering 
• Vi har få medlemmer, 183, så vi trenger enkel løsning. Vi er bare 2 ansatte som er "all 

roundere" og ikke spesielt oppdatert digitalt. Bruker i dag styreweb som medlemssystem og 
får god support derfra. Vet ikke om de er sikre mot hacking. Har brukt eplehjelp for å sette all 
info på datamaskinene våre i sky. De påstår at det er sikkert mot hacking. 

• Udekket behov 
• Vet ikke 
• Vi har flere personer med kompetanse, men siden alt er frivillig, har vi ikke tid til å sette oss 

inn i alle tilgjengelige løsninger. Vårt behov går på frikjøp av tid, eventuelt offentlige midler 
for å kunne ansette en eller to personer. 

• tilstrekkelig 
• Datasikkerhet og personvern 
• Relativt god kompetanse sentralt 

Stort sprik i kompetansebehovet lokalt 
• Sikkert stort behaov. 
• Svært bra kompetanse 
• Grafisk designer 
• noe kopetanse. Ikke perfekt 
• basis datakunnskap 
• Felleskompetanse om personvern 
• Heve kompetansen generelt hos de ansatte, og spesifikt hos sentrale personer slik at vi klarer 

å følge med i utviklingen. 
• Skulle gjerne hatt en felles løsning for alle organisasjoner, billig og god, med moduler for 

påbygging og fleksibilitet for små og store organisasjoner.  
Vi behøver ikke finne opp kruttet alle sammen. 
En slik felles plattform måtte "snakke" med offentlige systemet som bufdir, extrastiftelsen og 
moms 

• - 
• Kompetansenivået på kolleger og frivillige medhjelpere er meget varierende og behovet for 

kompetanseheving er stort innenfor stort sett alle områder av digitalisering. 
 
18.  Hvilke muligheter ser dere for å forbedre/forenkle drift, aktiviteter og kommunikasjon i 
organisasjonen med nye digitale løsninger? 
 

• Vet ikke. 
• Forbedre bruken av digital markedsføring 
• Vet ikke 
• Vi arbeider med investeringer i nye applikasjoner for å kommunisere mer effektivt med våre 

medlemmer og brukere av tjenester hos Det Norske Travselskap. 
• Mer digital informasjon, digitale plattformer, forenkling. Vanskelig med begrenset budsjett å 

få til store omveltninger 



• Svært mye 
• finne ut hva som er sikkert nok til å brukes 
• Ønsker digitalisere rapportering av årsmelding og regnskap. 
• Felles plattform for å reklamere for aktiviteter til privatpersoner og organisasjoner. 
• Mulighetene er egentlig uten begrensing. Utfordringen består i å få mennesker med nedsatt 

kognitiv funksjon til å ta i bruk og mestre nye digitale løsninger. Erfaringen så langt er at det 
er lett å glemme,og at andelen brukerstøtte er stor for å få ting til å fungere, når det gjelder 
digitale løsninger. 

• ikke vårt store behov 
• samhandling mellom systemer. Brukervennlige løsninger for frivillige og medlemmer 
• Vi har ikke personlige medlemmer og organiserer ikke frivillige. Kontakten med 

medlemsorganisasjonene sentralt går vi e-post og informasjon som ligger ute på nettsiden og 
intranettet der. Lokalt overfor kursarrangører kommuniserer vi via den elektroniske 
søknadsportalen og e-post. Dialogmuligheter og logg kan forbedres i portalen, som stadig 
utvikles videre. Av hensyn til våre egen saksbehandling er portalen god, men 
databaseløsningen skal skiftes ut for å gi bedre rapporter og bedre "samsnakk" mellom de to 
systemene. 

• Større enheter/ samarbeid: 
Lønn 
Medlemsregister 
Giverregister 
Fundraising 
Markedsføring 

• Vi har i år satt i gang med nytt elektronisk regnskapssystem hvor vi etter hvert forventer 
effektivisering av manuelle rutiner. 
 
Det trengs mer personellressurser for å se på nye digitale løsninger som kan forenkle driften. 

• medlemsregister med mail, optin-optout, sms 
• Ja 
• Hvis disse løsningene faktisk fungerer, så er de til hjelp. Erfaringene er blandede. 
• Ingen pga dårlig økonomi. 
• Etablering av intranett og tilgang til data som kan deles jfr personvernet. Analyse av data og 

mer effektiv kommunikasjon med medlemmer. 
• Opplæring. Systemene er i stor grad på plass, det gjenstår å lære personell å ta disse i bruk 

fullt ut. 
• bedre kjennskap til og opplæring i eksisterende verktøy i lokalleddet er mest prekært nå. 
• Vi holder på med et stor nasjonalt prosjekt som har følgende hovedmål: 

1) Frivillige har tilgang til – og benytter – digitale verktøy som forenkler det frivillige arbeidet 
og støtter opp om de frivilliges arbeidsprosesser. 
 
2) Verktøyene genererer styringsdata videre i systemene, slik at statistikk kan hentes fra 
daglig forvaltning i størst mulig grad. 
 
Utrulling av første leveranse blir høsten 2018. 

• Vi er i gang med å få en ny nettside som er integrert mot medlemsregister og regnskap.  
Vi kommer til å gjøre et prosjekt for å se hvordan vi kan få lagt om kursvirksomheten, slik at 
deler av kursene kan gjøres som selvstudium. 
Vi ønsker å få laget en nettavis av medlemsbladet. 
Vi vurderer å gå over til Google, og har vurdert å kontakte Frivillighet Norge for å høre om vi 
kan lage et samarbeid med Google for frivillige organisasjoner der G Suite-tjenestene er 
tilpasset en frivillig organisasjon med lokalforeninger og tillitsvalgte. Nå har vi meldt inn 
ønsket og tar kanskje kontakt for å sende formell forespørsel. 
Vi skal prøve å få standardisert og automatiser rapportering til studieforbundet. 
Vi har laget en app for vår viktigste tjeneste til allmenheten, og det har vært en 
kjempesuksess. 

• Gjennom en skyløsning kunne alle tillitsvalgte enkelt holde seg oppdatert og ha en lettere 
tilgang til informasjon og til hverandre. Det ville være lettere å innvolvere alle i beslutninger. 
Dermed ville organisasjoen kunne jobbe mer effektiv.  
 
Gjennom et medlemssystem kunne medlemmene se og endre deres inforasjon selv, som ville 
føre til mindre feil og merarbeid. I tillegg kunne vi samle data som kan brukes til å tilpasse 
organiasjonens arbeid til medlemennes behov. 



• Vi har sikkert mye å tjene på å benytte digitale løsninger, men vi er såpass nystartet at vi 
trenger å fortsette å bygge et godt grunnlag for videre drift. Men ser helt klart at vi har et 
behov. 

• Store muligheter til å spare arbeidstimer ifht turneringsrapportering. Store muligheter til å 
forbedre kommunikasjonen med medlemmer. 

• e-læringskurs 
 
Mer automatisering av nyhetsbrev 
 
mer segmentert informasjon til målgruppene 
 
Fakturering og betaling 
 
streaming 

• Vurdere skyløsninger 
• Er fornøyd i dag, men det skjer stadig ny utvikling. 
• Dårlig 
• Vet ikke 
• Kommunikasjon med og tettere oppfølging av lokalavdelingene. 
• bruk av nettportal for å spre informasjon 
• Bedre samhandling mellom ulike digitale plattformer. 
• Vi har de siste årene tatt i bruk flere nye digitale løsninger: nytt medlemssystem som skal 

forenkle kommunikasjon og drift, skyløsninger, nyhetsbrevtjeneste. I løpet av kort tid vil 
dette også utvides til å omfatte digital søknad til våre støtteordninger og forenklet 
rapportering for våre medlemsforeninger. Vi informerer lokallagene om smarte digitale 
løsninger, og oppfordrer dem til å ta dem i bruk. 

• Ta i bruk digitale søknadsskjemaer 
Vi jobber med dette hele tiden og tar en ting av gangen 

• Ukjent 
• Større digitalt miljø 
• Gode 
• vet ikke 
• andre kommunikasjonskanaler enn brev 
• Forenkling av regelverk og rapporteringsplikt 
• Få mer digitalisert, i dag gjøres mye arbeid manuelt og dobbelt. Få de ulike plattformene til å 

"snakke" sammen. Forenkle innmelding av medlemmer, i dag gjøre dette lokalt og kan ikke 
gjøres lokalt av det enekelt medlem, men må gå igjennom det lokallaget. 

• Skulle gjerne hatt midler til en halv sekretær 
• - 
• Det er et stort potensiale i forenkling. Samtidig er vi bevisste på at vi - frivilligheten - skal 

være en plass hvor mennesker møter mennesker. Vi skal forebygge ensomhet gjennom 
deltagelse. I dette lyset er det viktig at vi ikke strekker oss for langt og mister vår kjerneverdi 
i søken etter effektivitet. 

 
19.  Hvilke muligheter ser dere for å forbedre/forenkle kommunikasjon med det offentlige? 
 

• Vi har benyttet politiske kanaler, nettverk 
• Ingen 
• ENklere rapporter 
• Behovene er ikke spesielt store. 
• Enklere rapportering, mer sentral rapportering og at kommunikasjonen med det offentlige 

foregår mellom nasjonalt ledd og myndigheter 
• Veldig mye 
• enklere og mer forståelige portaler 
• . 
• De bør være mye tydeligere på hvilken informasjon de vil ha, ikke spørre så innviklede og 

vanskelige spørsmål man ikke forstår. Og ikke be om samme informasjon 2 ganger i samme 
dokument. Særlug sammendrag er veldig krevende. Mye av tiden til søknad og rapport går til 
å lure på hva de egentlig spør om + korte ned og telle antall tegn. En felles portal er høyst 
usikker om det vil bli bedre enn nå. Det er bedre med 2 ulike portaler som er enkle og 
tydelige, enn 1 felles portal som er vanskelig å manøvrere. Men hvis 1 felles portal blir enkel 
og tydelig og vrukervennlig så er det sikkert greit. 

• Bedre funksjonalitet i Altinn. 



• er ok som det er 
• Vet ikke 
• Færre plattformer - slik at man ikke trenger å bruke tid for å sette seg inn i de forskjellige 

variantene 
• - Frivillighetsregisteret som AltInn for frivilligheten! 

- digital løsning for booking av skoler og andre offentlige lokaler til frivillig aktivitet over hele 
landet 

• vet ikke 
• Nei, vi har ikke behov. 
• Det offentlige er ganske gode på forenkling om dagen, men de trenger hjelp til å forstå vår 

sektors behov. 
• Én portal som erstatter de mange som eksisterer i dag 
• F.eks en applikasjon for å søke om tilskudd fra Fordelingsutvalget og LNU. En standardisert 

applikasjon for å søke om tilskudd fra det offentlige. 
• EN PORTAL! 

 
Det er håpløst å stadig måtte forholde seg til at enkelte, som for eksempel BLD, 
Fordelingsutvalget, stadig endrer sin portal, med nye innkjøringsproblemer hver gang. 

• opplever noe forbedringer allerede, færre dobbelrapporteringer er bra, enkle verktøy er 
viktige, 

• En portal for søknader til kommunene. 
Vi deltar på naturkartleggingsprosjekter over hele landet og det hadde vært fint å få samlet 
en felles portal hvor lokale prosjekter søker om frivillig hjelp til sånt. 
A-melding og momskompensasjon tar mye tid. 
Vi har også oppdaget at flere av lokalforeningene vår ikke var registrert i Brønnøysund. Vi har 
bedt om at de fikser det, men det oppdaget vi ved en tilfeldighet. 

• Digitale løsninger i seg selv vil ikke verken forbedre eller forenkle kommunikasjonen med det 
offentlige. Men eksisterende løsninger kan med fordel gjøres mer brukervennlige og mindre 
byråkratiske. 

• Elektronisk signering av dokumenter 
• Synes vår kommunikasjon med det offentlige er god nok 
• Medlemmene våre trenger mindre byråkratisering når de får prosjektstøtte fra det offentlige. 

Det er et veldig tungvint system i dag hvor all info og data om prosjektene må legges inn 
hvert år. 

• OK 
• Vet ikke 
• Kommunikasjon med kontrollerende og bevilgende myndigheter kan kanskje effektiviseres? 
• fingerer OK, men BUFDIR må få kontroll på feil og mangler i søknadssystemet, 
• Samordnede kommunikasjonsportaler. 
• Altinn er fremdeles et komplisert nettsted for mange. Positivt at det nå vil komme en 

integrert løsning mellom medlemssystem og Brønnøysundregistrene. 
 
For lokallagene ville det være en stor forbedring at søknaden til Kulturtanken ble samordnet 
og organisert, slik at det blir lettere å vite hvor og når man skal søke om å få porsjekter inn i 
Den kulturelle skolesekken. 
 
Fordi vi er et forbund kjenner vi i sentralleddet ikke til hvordan søknad og rapportering 
foregår på kommunalt nivå.  
 
Det vil selvsagt være en fordel at flest mulig støtteordninger bruker samme grensesnitt, slik 
at organisasjonene ikke må bruke unødvendig mye tid bare på å lære seg mange ulike typer 
søknads- og rapporteringssystemer. 

• Digitale søknad- og rapporteringssystemer 
• Ukjent 
• Kommunikasjon er på veldig høy nivå 
• Gode 
• små 
• Forenkling av rapporteringsplikt 
• Gjøre det enklere for lokallagene å rapportere inn medlemmer, slik at lokalledere bruker 

mindre tid på administrasjon og mer tid på kjernevirksomheten, som de ytrer et ønske om. 
• Alt legges i altinn 
• - 
• En vei inn til alt 

Bruke Frivillighetsregisteret aktivt i forhold til godkjenning og søknadsmuligheter. 



 
20.  Hvilke hovedutfordringer ser dere for å ta i bruk nye digitale løsninger i organisasjonen? 
 

• Kompetanseheving 
• Opplæring. 
• Tid for noen få sentrale frivillige å lære seg nye system 
• Finansiering av applikasjonsutvikling. 
• Eldre medlemsmasse som ikke er vant til digitale løsninger og hvordan å oversette nye 

digitale løsninger til disse. 
• Riktige tjenestetilbydere som forstår virksomhet og frivillighet 
• sikkerhet 
• Utfordring å få tillitvalgte til å prøve å få det til. 
• Det trengs en plattform hvor alle organisasjoner kan leghe ut sine aktiviteter, hvor 

privatpersoner og  organisasjoner kan "melde seg på" og få "varsel" til sin epost når det 
legges inn en ny aktivitet fra en organisasjon. Med "kategorier" man kan velge å få varsel om 
det man er mest interessert i. Da slipper vi å bruke så mye tid på å sende ut så mange e-
poster/nyhetsbrev i hver organisasjon. + at man når ut til mange fler 

• Kognitive utfordringer hos tillitsvalgte og manglende økonomi for å ivareta profesjonalisering 
av sekretariatstjenester i større grad. 

• ingen spesifikke utfordringer 
• personvern 

administrasjon 
• For de av våre medlemsorganisasjoners kursarrangører/studiering - og kursledere som ikke 

har digital kompetanse (særlig eldre personer) er det en utfordring å bruke vår elektroniske 
søknadsportal. Utover dette, ser vi ingen utfordringer med å ta i bruk ev. nye digitale 
løsninger. 

• Prioritere tid for å lære seg nye ting og se nytten av det. 
• Mer personellressurser. 
• Ressursknapphet, manglende kjennskap til alternativer, å bryte vaner 
• tid og kompetanse (mest mangel på tid) 
• Nei 
• Opplæring av ansatte og tillitsvalgte spredt ut over landet. 
• Dette må gjøres akte og sikkert og styres av økonomi. 
• Kunnskap om begrensinger i det nye datalagringsdirektivet. 
• Utgiftene 
• Jo mer som er digitalt desto bedre! 
• Bygge forståelse for hvorfor man bør benytte samme digitale løsning på tvers av 

organisasjonen. Tid for å forberede og implementere der hvor det i stor grad er frivillige som 
drifter et lokallag. Det økonomiske perspektivet. 

• Bemanning og økonomi. 
I en desentralisert virksomhet er opplæring et stadig tilbakevendende problem, derfor er det 
viktig å begrense 'unødvendige' endringer i størst mulig grad. 
Selv med videokonferanseutstyr er det en utfordring å nå alle til rett tid, og uten 
brukerkompetanse på digitale løsninger er de egentlig verdiløse. 

• få ut kunnskap og opplæring til lokalleddet, viktig med enkle verktøy for lokale tillitsvalgte 
• Skape løsninger som forbedrer og forenkler internkommunikasjon, automatiserer 

standardoppgaver som tar mye tid og gi et bedre tilbud til medlemmene våre. 
• Det er ikke så lette å få testet nye programmer og å få vite om hva som finnes. I tillegge er 

det vanskelig å finne noe alle er fornøyde med. 
• Å vite hvilke systemer som finnes. 

Tar mye tid å lære seg systmene, og enda lenger tid å implementere disse systemene. 
• Kostnad og tid 
• Vi er få ansatte som ikke har mulighet til å bruke mye tid på det, så enkle systemer er viktig. 
• Ledelsen i sekretariatet vi leier tjenester fra har liten kompetanse innen dette området. 
• kostnader og integrasjon 
• Vet ikke 
• Jeg gjentar fra øverste spørsmål i denne bolken: 

Vi har flere personer med kompetanse, men siden alt er frivillig, har vi ikke tid til å sette oss 
inn i alle tilgjengelige løsninger. Vårt behov går på frikjøp av tid, eventuelt offentlige midler 
for å kunne ansette en eller to personer. 

• ingen spesielle 
• I mange av våre medlemsforeninger har både de tillitsvalgte og medlemmene høy 

gjennomsnittsalder. Ikke alle er like komfortable med å bruke digitale løsninger, selv om det 



har blitt mye bedre de siste årene. I en del organisasjoner er man trolig avhengig av et 
generasjonsskifte for at man virkelig skal ta i bruk digitale verktøy. Det blir også økt 
arbeidsmengde på sentralleddet i overgangen til nye løsninger, særlig med tanke på 
opplæring av lokallagene, men på sikt vil selvsagt løsningene bidra til en mer effektiv drift 
både for lokallag og sentralledd. 

• Stor sprik i digital kunnskap i lokalapparatet, mange eldre 
• Ukjent 
• Å lære medlemmer nye løsninger og bli vant til det 
• Økonomi 
• ikke mange nok frivillige som behersker det 
• Kostnad ved å utvikle nytt eget system for kurssøknader, håp om å finne noe som bare må 

tilpasses litt, her er igjen utfordringen den detaljerte og omfattende rapporteringsplikten for 
det enkelte kurs og den enkelte kursarrangør 

• Pris er den største utfordningen knyttet nye digitale løsninger 
• Eldre medlemsmasse uten epost 
• Økonomi 
• Lav kompetanse hos brukere, frivillige og kolleger. 

 
21.  Og til slutt, er det noe annet du ønsker vi bør vite rundt hva som trengs for å få til en god 
digitalisering av frivilligheten? 
 

• Vet ikke 
• Ett av spørsmålene var sammensatt: 

"Min organisasjon har oversikt over medlemmer som melder seg ut og kontakter disse aktivt 
for å tilby andre aktiviteter" 
 
Svaret vårt er ja på første del av setningen, og nei på andre del av setningen. 

• vet ikke 
• Nei. 
• Mer kursing på dette og oppfølging fra frivillighet Norge til medlemsorganisasjoner. 
• . 
• 1) Portaler: Små elektroniske bokser er et mareritt å skrive inn i. Gi oss god plass. Det må 

være lett å manøvrere i systemet selv uten opplæring. Ingen "skjulte" knapper. Det må være 
automatisk "telling" av tegn hvis det er max antall. 2) Datasystemer: Ting må være svært 
rimelig og super enkelt slik at jeg forstår det selv, uten kurs og uten behov for support. 
Support må være raskt tilgjengelig, men være mest mulig unødvendig. Og HUSK: jo flere 
funksjoner i samme tjeneste = jo verre og vanskeligere er det å bruke systemet, og de fleste 
funksjoner trenger man ikke / eller har andre system allerede som fungerer bra. Tenk mer på 
kundens behov for enkelhet. Det er bedre med 10 ulike systemer til 10 ulike formål som er 
enkle å bruke, enn 1 stort system man ikke klarer å bruke fordi man ikke husker hvordan det 
fungerer. Vi i små / mellomstore frivillige organisasjoner bruker ikke ett system ofte, vi 
bruker det sjelden og da glemmer man funksjonene. Viktig at det ikke er noen skjulte knaper 
og uforståeluge begreper. Vi jobber ifte om kvelden og natten når support er stengt. Derfor 
må det være super enkelt å forstå uten behov for opplæring og support. 

• Ytterligere forenkling og gjenbruk av særattestasjoner og andre skjema som brukes til 
rapportering. Mulighet for innrapportering av skattefrie gaver gjennom hele året. 

• Datasikkerhet. 
Utfordrende å outsourse for mye - da kan vi glippe den nære kontakten vi i dag har med 
medlemmer og givere. Den nære kontakten vil antakelig bli en ressurs i fremtiden. 

• Slutte med å sende så mange eposter som ikke er så relevante for oss. 
• Ofte er det som tilsynelatende ser ut som en fin forenkling en felle, der man glemmer at 

virkeligheten er mangfoldig og ikke alltid kan passe inn i et nettskjema. Å få forståelse for at 
verden er et komplekst sted tror jeg er sentralt, hos bevilgende myndigheter, og hos oss selv. 
Digitale hjelpemidler kan være fantastiske, men de er et middel og ikke et mål. 

• Implementering av digitale løsninger er ressurskrevende, og ofte kan det være problematisk 
å identifisere potensialet og gevinsten for de enkelte funksjoner. En fremtidige digital løsning 
synes å være totalt avhengig av at medlemmer eller foresatte registrere og forvalter data via 
"Min side" funksjonalitet og samtykkeskjema for at informasjonen skal kunne benyttes videre 
av de enkelte organisasjoner. 

• Frivillighet er sammensatt.  
På lokallagsnivå er det i hovedsak personer som jobber 'frivillig' for å holde lagene i gang, en 
del av disse mangler forutsetningene for å kunne tilegne seg de gode digitale løsningene, 
mens andre igjen er fullt i stand til dette, og etterlyser bedre løsninger. Like fullt må de 



benytte de samme løsningene, men med vidt forskjellige utgangspunkt. 
 
På sentralt nivå er det ansatte som forventes å kunne benytte digitale verktøy. 
 
Både lokalt og nasjonalt MÅ det drives kursvirksomhet for å ta i bruk løsningene, dette krever 
både penger, kompetanse og bemanning. Dette er dessverre ikke en engangsjobb siden 
systemene stadig endres. 
 
 
Et hjertesukk til slutt: At flere instanser, på oppdrag fra det samme departementet jobber 
med digitalisering, og attpåtil klarer å kalle inn til innspillsmøter/workshops SAMME DAG 
virker ikke akkurat tillitvekkende. Både Rambøll og Frivillighet Norge inviterer til møte 
22.mars, med overlappende tispunkt. 

• Det er en del felles behov, som alle foreninger har behov for og som dere kanskje kunne 
være pådriver for å få organisasjoner som Google til å lage et tilbud for. Som for eksempel G 
Suite som er tilpasset til organisasjoner med lokale og regionale ledd. 
 
Utvikling av standardiserte API-er for de viktigste nettpubliseringsplattformene og de viktigste 
nettregnskapsystemene og medlemssystemene i frivilligheten for integreringer som er 
spesifikke vår frivilligheten og ikke dekkes av eksisterende API-er hadde også vært fint. 
 
Forenkling av rapportering og interaksjon med det offentlige hadde vært fint. Det har dere 
allerede fokus på, så det er bra. 

• Vi hadde gjerne fått høre erfaringer fra andre frivillige organisasjoner med ulie digitale 
løsninger! Detter er noe dere kunne hjelpe oss med, ed å skape møtepunkter (kanskje et 
diskusjonsforum på Facebook eller på nettsiden deres for alle ansatte/ledere i deres 
medlemsorganiasjoner). 

• Det hadde vært fint med tips på frivillighet.no om gode digitale løsninger for frivillige 
organisasjoner. 
 
Vi får ofte tilbud fra ulike aktører, og bruker en del tid til 

• Det hadde vært ønskelig med en "generisk" informasjonsmodell, som en kan ta utgangspunkt  
Når denne er på plass er det lettere å se hva som kan gjenbrukes fra andre, og hva som er 
spesielt for en selv 

• Vet ikke 
• Jeg kan bare snakke for vår egen organisasjon, hvilket jeg har gjort. Jeg vet ikke så mye om 

"frivilligheten" generelt. 
• Åpen kildekode for the win! 
• Dette er tidkrevende så det hadde vært veldig fint om det kunne komme på plass 

tilskuddsordninger. 
• Nei 
• INformere om krav til databaser og sikring av disse. 
• Felles løsninger. Felles erfaringsutveksling. Casene fikk for dårlig tid på topplederkonferansen 
• Gode fellesløsninger or frivilligheten. 
• Kompetanseheving koster og staten bør på banen med midler slik at organisasjonene får 

mulighet til å gjennomføre digitaliseringen og den nødvendige kompetansehevingen. 
  



PÅ GRUNN AV EN TEKNISK FEIL I SPØRREUNDERSØKELSEN BLE SPØRSMÅL 10a – 10f KUN BESVART 
AV 11 RESPONDENTER. DE ER DERFOR IKKE VEKTLAGT I RAPPORTEN. 

 

10a.  Min organisasjon benytter digitale løsninger der det er mulig. 

 

 

10b.  Min organisasjon tenker først på digitale løsninger når vi skal forbedre en oppgave. 

 



10c.  Min organisasjon har gjennomført en kompetansekartlegging på digitale ferdigheter av de 
ansatte i administrasjonen. 

 

 

10d.  Min organisasjon har gjennomført en kompetansekartlegging på digitale ferdigheter av 
medlemmene i organisasjonen. 

 

 

 
 
 



10e.  Min organisasjon har gjennomført en kompetansekartlegging på digitale ferdigheter av de 
tillitsvalgte på lokalt nivå. 

 

 

10f.  Min organisasjon har etablert digitale kursløsninger som gjør det enkelt å delta på og 
gjennomføre kurs. 
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Vedlegg B 

Digitalisering av Frivilligheten 
 
Frivillighet Norge - Rapport Workshop Digitalisering av Frivilligheten 
 
Torsdag den 22. mars 2018 
 
Sted – Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen, Oslo 
 
Det handler jo ikke bare om å sette strøm på papir, det handler om å endre prosessene! Eller 
gjør det? 
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Bakgrunn 
 
I forbindelse med presentasjonen av resultatene av Frivillighet Norges 
spørreskjemaundersøkelse med fokus på kartlegging av behov rundt digitalisering i Norges 
frivillig sektor, avholdtes workshop med en større gruppe av deltakere fra Norges frivillig 
organisasjoner. 
 
Formålet med workshopen var å videreutforske spørreundersøkelsens hovedfokus, 
behovskartleggingen, i en mer kvalitativ, diskuterende og brukermedvirkende form. 
 
Workshopmetodikk 
 
Det ble arbeidet i et modifisert World Café workshopformat med rotasjoner mellom 
gruppedeltakere for å få nye perspektiver og dermed metning inn i samtalene.  
 
Det ble jobbet med 3 hovedspørsmål som fra 3 ulike vinkler sirklede inn og kartla de viktigste 
temaene og behovene ut ifra deltakernes forskjellige virkeligheter: 
 
1 – Hva skal vi fortsette med å gjøre som frustrerer og demotiverer medlemmer og frivillige 
(for hermed å presisere problemer og behov som framtidig digitalisering kan være med å 
løse) 
 
2 – Presisering av sentrale barrierer for digital utvikling 
 
3 – Presisering av de sentrale mulighetene for digital utvikling 
 
Workshopens konklusjoner 
 
I denne rapport presenteres enkeltvis svarbildene fra de 3 hovedspørsmål. Avslutningsvis 
konkluderes med et samlende og generelt svarbilde basert på kort analyse av fellestrekk og 
sammenhenger ved svarbildene fra de 3 hovedspørsmål. 
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Svarbilder Hovedspørsmål 
 
Hovedspørsmål 1 
 
Kartlegging av det vi ikke skal fortsette med.. 
 
“Del konkrete historier om og eksempler på hva dere må bli ved å gjøre for å miste, frustrere 
eller demotivere medlemmer og frivillige”. 
 
Viktigste temaene og behovene: 
 

- Smertefulle registrerings og betalingssystemer 
 

- Spamming – for mange skjemaer og påminnelser om samme ting og spørsmål om 
personlig info 

 
- For mange forskjellige digitale brukerplattformer og info/kommunikasjonskanaler – 

bla logg inn forvirring. Dårlig brukeropplevelse generelt bla pga for mange 
hjemmelagde og lokale løsninger 

 
- Mye papirbruk (faktura/giro/purringer/breve/medlemsblad/reiseregninger) 

 
- Relasjon mellem sentralorganisasjon og lokale grupper / tillitsvalgte – dårlig 

kommunikasjon generelt 
 
Hovedspørsmål 2 
 
Kartlegging av sentrale barrierer  
 
“Hva er de mest sentrale barrierene for digitalisering/ teknologisk utvikling ute i Norges 
frivillighetsorganisasjoner?” 
 
Viktigste temaene og behovene: 
 

- Digital brukerkompetanse – Generelt lav digital brukerkompetanse i frivillig 
organisasjoner spesielt blandt medlemmer og frivillige/ tillitsvalgte 

 
- Bestillerkompetanse – Veldig lav opplevd bestillerkompetanse i frivillig organisajoner 

- uoversiktelig med mange digitale løsninger på markedet – hva trenger vi, hva passer 
til oss, hva er den bedste løsning mv? 

 
- Sikkerhet og personvern – Her er det mye som må rettes opp ift kunnskap om plus 

deling, lagring mv - bla pga mange lokale og hjemmelagde systemer 
 

- Endringsvillighet – Generelt lav villighet til å lære sig og ta nye systemer i bruk 
spesielt blant medlemmer og frivillige/ tillitsvalgte 
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Hovedspørsmål 3 
 
Kartlegging av muligheter 
 
“Hva er de mest ønskelige gevinster - på alle nivåer - for Norges frivillighetsorganisasjoner 
som digitaliseringen og den teknologiske utvikling byder på?” 
 
Viktigste temaene og behovene: 
 

- Mindre tid til admin 
 

- Mer tid til kjerneaktiviteter/ formål 
 

- Mer tilgjengelighet / bedre medlemspleie 
 

- Engasjere flere medlemmer og frivillige 
 

- Bedre intern kommunikasjon og samhandling 
 

- Mer synlighet 
 

- Spare penger 
 
Konklusjon – det samlende bilde 
 
Det tegner seg et bilde av 3 overordnede behovskategorier: 
 
1 – man er opptatt av relasjonen til medlemmer og frivillige og spesifikt å gjøre det så 
smertefritt som mulig for de å være medlem og bidra med sin innsats og engasjement 
 
2 – man er opptatt av relasjonen mellom sentralorganisasjon/sekretariat og lokale grupper/ 
tillitsvalgte og optimere relasjoner, kommunikasjon og samhandling 
 
3 – det finns et generelt og og samlet bevisst ønske om på strukturell vis 
 

- å høyne den digitale kompetansen  
- å høyne bestillerkompetansen 
- å øke den digitale sikkerheten og løse utfordringene rundt personvern 
- å finne måter å få medlemmer og frivillige herunder spesielt lokale grupper og 

tillitsvalgte til kontinuerlig og på ansvarlig og disiplinert vis å bruke eksisterende (og 
nye) digitale systemer og verktøyer 

 
Det er vanskelig å analysere seg fram til ytterligere og mer presise og samlende konklusjoner 
ut ifra workshopen som varte i 2 timer uten å ta seg for store tolkningsfriheter. 
 
Men man kan driste seg til å legge stor betydning til et par av de sentrale avsluttende 
kommentarer og diskusjoner: 
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1 - Hva er det egentlig vi prøver vi å løse med digitaliseringen? 
 
2 - Det handler jo ikke bare om å sette strøm på papir, det handler om å endre prosessene! 
Eller gjør det? 
 
Det kan oppleves som at Digitaliseringen for mange stadig er et stort abstrakt monster. Man 
kan på overordnet nivå se innlysende gevinster på nogen områder og motsatt mange 
barrierer for å komme til disse gevinstene pga eksisterende kulturer, relasjoner, 
kompetanser, ressurser strukturer og organisasjonskart. 
 
Det virker som at det trengs en rekke lokale (behovskartleggings- ) prossesser som involverer 
alle brukertyper/kategorier og som fokuserer på å få fram de konkrete og delte behov for 
digitalisering i den enkelte organisasjon. “Monstret” må bli synlig og hverdagskonkret før 
man kan forstå det, hva det innebærer, hva man må lære nytt, hvilke konkrete gevinster 
man kan oppnå og hvorfor det er viktig og meningsfullt for meg, mine kolleger og min 
organisasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg C 
Spørsmål og alle svar i forbindelse med påmelding til Topplederkonferansen 
2018: 
Hva er den viktigste problemstillingen knyttet til digitalisering for din 
organisasjon? 

• Innsamling i digitale kanaler. Her har det vært lite respons så langt for vår 
organisasjon. 

• Dialog med frivillige 
• Å ha gode løsninger som passer til våre behov. 
• «Stor variasjon i problemstillinger avhengig av arbeidsfelt - alt fra at ulike deltakere 

ikke behersker eller har tilgang til digital verktøy som storsamfunnet forventer.... til 
hvordan åpne opp for digital toveiskommunikasjon med frivillige gjerne i ett og 
samme elektroniske verktøy der de har økt innflytelse på sitt engasjement og 
samtidig ha rom for særskilt tilrettelegging opp mot ulike behov. 

• Tilskuddsordningen voksenopplæringsmidler godkjenner ikke digitale kurs.  Funkis er 
godt inne i den digitale utviklingen når det gjelder læringsformer og teknisk tilpasning 
til funksjonshemmede og kronisk syke.» 

• Ressurser, opplæring. 
• "Vår elektroniske søknadsportal for tilskudd har bidratt til effektivisering, men er 

også en utfordring for de av våre «brukere» som ikke er i stand til å bruke 
dataverktøy. Derfor gir vi fortsatt mulighet til å sende inn søknader på papir. Dette 
gjelder da særlig frivillige personer i de eldste aldersgruppene.   

• Personvern og lagring av elektronisk informasjon er noe vi til enhver tid må være 
bevisst på.   

• Det er en utfordring å sikre seg mot misbruk av tilskuddsordninger når alt enkelt kan 
sendes inn elektronisk." 

• Mange tilårskomne medlemmer som ikke bruker digitale medier i vesentlig grad. 
• Vi er i ferd med å kartlegge dette, men det handler mye om: I hvilken grad 

investeringer på kort sikt vil gi gevinst på lengre sikt, hvordan vi kan bedømme dette 
og hvilken kompetanse vi vil ha behov for fremover. 

• Digitalisering kan øke avstanden mellom innbyggere og kommune. Hvordan bør en 
kommune gi god informasjon som virker fremmende på inkludering og gir 
innbyggeren ønske om å bidra? 

• Vite hvilke verktøy man skal ta i bruk, og få digitaliseringen i system. Ikke bli for 
avhengig av enkeltpersoner. Få involvert og lært opp alle ansatte. 

• "Pengespillindustrien og dataspillutviklere bruker enorme summer på å rekruttere 
nye spillere, som fører til at flere får problemer. Hvordan kan en hjelpeorganisasjon 
som oss benytte digitaliseringen effektivt for å nå ut til flere som trenger hjelp.  

• Herunder også utnytte digitaliseringen i frivillighetsarbeidet i organisasjonen." 
• Hvordan tilpasse oss det digitale samfunnet uten at det går utover de viktige 

møtepunktene ansikt til ansikt? 
• Medlemssystem og betalingsløsninger på ulike plattformer. 



• Personvern 
- Utfordringer med å finne løsninger som fungerer for hele målgruppa; både de 

som er mer eller mindre digitale og de som absolutt ikke er det. 
• "Få ansatte, Kompleksitet av systemer og feil systemer, Endringsledelse," 
• "1. Effektiv kommunikasjon med frivillige  
• 2. Utvikling av gode digitale humanitære verktøy  
• (CBS for å hindre epidemier er et VELDIG godt eksempel fra Røde Kors. Se sak her: 

https://www.digi.no/artikler/rode-kors-i-norge-med-it-prosjekt-som-kan-redde-liv-
na-inviterer-de-it-bransjen-til-dugnad/405602" 

• Ressurser og kunnskap 
• Stiftelsen skal i løpet av de kommende året digitalisere hele saksarkivet. Stor og 

komplisert oppgave. Personopplysninger etc. 
• Oppmerksomhet 
• Finne relevante verktøyer for de frivillige. 
• Nye retningslinjer for personvern 
• "Digitale kampanjer - hvordan skape engasjement  
• Samhandlingsløsninger  
• Generell inspirasjon" 
• Synlighet 
• "innsamling av midler, effektiv org.-læring og kulturendring" 
• "Kompetanse og økonomi  
• GDPR  
• Stort mangfold i medlemsmassen knyttet til bruk av digital info" 
• "endringsledelse  
• Antall ansatte   
• Systemer og kommunikasjons mellom systemer - til dels gamle systemer" 
• Utfordring med å få dekning på det som har med tro- og livssyn å gjøre til tross for 

stor betydning i vår samfunnsmessige utvikling. En organisasjon av 14 tros- og 
livssynssamfunn har mye å bidra med - i vår ulikhets fellesskap 

• ressurser og kompetanse 
• Å kombinere nye muligheter for gode læringsarenaer med universell utforming og 

tilgjengelighet for våre 81 medlemsorganisasjoner for funksjonshemmede og kronisk 
syke. 

• Omstille oss raskt nok.   
Holde oversikt over alle muligheter som finnes.   
Kostnader knyttet til kjøp av ekstern ekspertise. 

• Å ta vare på genuin substans i en overfladisk elektronisk hverdag 
• Å ta i bruk og nyttiggjøre oss de mulighetene som digitaliseringen åpner for. 
• "Medlemsregister inkl. digital løsning for kontakt med medlemmene (mail/sms) samt 

innkreving av medlemsavgift  
• Påmeldingsskjema til kurs / aktiviteter inkl løsning for påmeldte til å kunne melde seg 

av kurs + løsning for å kommunisere digitalt med de påmeldte." 
• Kunnskap om teknologi generelt. 



• Nye måter å nå og påvirke poltikk og offentlighet. 
• Å nå ut til ungdommer mellom 14 og 17 år, og skjønne hvilke plattformer de bruker. 

Og som barne og ungdomsorganisasjon er det viktig å kunne ha trygge rom for 
ungdommene, at de kan debattere på Facebook uten å bli mobbet eller kontaktet av 
feil personer, og å ha gode systemer rundt deling av bilder av ungdommer fra leir 
osv. 

• Kommunikasjon og informasjonshåndtering imellom og ut til medlemmene. 
• Kostnad. Kompetanse. Valg av løsninger. 
• Ulike krav til personvern. 
• "1. Store kostnader knyttet til stadige oppdatering/oppgradering og utvikling av 

tilpassede løsninger.   
• 2. Stor variasjon i kunnskapen om og i bruk av digitale verktøy/program/løsninger i 

medlemsmassen, blant de tillitsvalgte og ansatte." 
• Usikker på det. Vet ikke hvor vi står i forhold til muligheter som finnes. 
• "1. Digital kommunikasjon med frivillige  
• 2. Utvikle gode humanitære digitale verktøy:  

- som CBS som kan avdekke og forhindre spredning av epidemier tidligere enn 
før (se https://www.digi.no/artikler/rode-kors-i-norge-med-it-prosjekt-som-
kan-redde-liv-na-inviterer-de-it-bransjen-til-dugnad/405602)" 

• Oppmerksomhet 
• At behovene er mange og etterspørselen fra unge frivillige stor, men digitalisering er 

kostbart. 
• Å kommunisere godt ut på lettfattelig vis. 
• Hvordan utvikle digitale verktøy som er relevante for våre frivillige i fremtiden? 
• "Få medlemmene til å bruke.  
• Noen spiller alder inn." 
• Digitalisering. Hvordan går den videre. Og hvilke muligheter dette skaper for frivillige 

organisasjoner. 
• Den nye personvernloven.  

Få alle lagene til faktisk å bruke de digitale hjelpemidlene vi har. 
• "Manglende samkjøring av ulike digitaliseringsinitiativer  
• Manglende kompetanse rundt digitalisering" 
• Ressurser samt hva digitaliseringen skal bestå i. 
• Vurdering av hvilke tjenester som kan digitaliseres, hva slags muligheter ligger i 

digitalisering både for vår drift, men og overfor våre medlemmer. 
• Økonomi og ressurser. 
• Tilgjengelighet. 
• Hvordan få bedre datakunnskaper ut i organisasjonen til brukere. 
• Medlemskontakt gjennom epost/sms, besvare henvendelser gjennom samme 

kanaler. 
• Utviklingen går så fort at det er utfordrende å følge med. 
• Hvordan vi bruker denne til våre medlemmer og i markedsføring som helhet. 
• Ikke direkte i vår organisasjon, men at det tidvis kan være knappe ressurser – og 

tidvis også lav digital Kompetanse – til å drive digital innovasjon i organisasjonslivet. 

https://www.digi.no/artikler/rode-kors-i-norge-med-it-prosjekt-som-kan-redde-liv-na-inviterer-de-it-bransjen-til-dugnad/405602
https://www.digi.no/artikler/rode-kors-i-norge-med-it-prosjekt-som-kan-redde-liv-na-inviterer-de-it-bransjen-til-dugnad/405602


• Kompetanse til å benytte seg av digitale verktøy hos eldre medlemmer. 
Innkjøpskompetanse ifht å velge riktig leverandør av digitale tjenester til riktig pris. 

• Et av våre viktigste arbeidsmål er å øke digitaliseringen av organsiasjonen, og også gi 
gode verktøy som gjør hverdagen enklere for de frivillige, og mer effektivitet for 
forbundskontoret. 

• Sikre relevant og hensiktsmessig bruk av sosiale medier 
• Det nye EU- regelverket. 
• Den mest aktuelle problemstillingen nå er innføringen av EUs nye personverndirektiv 

(GDPR), men også generelle utfordringer knyttet til bruk av digitale verktøy innenfor 
arkivering, produktivitetsverktøy/oppgavetracking og den typen. 

• Opplæring av landets seniorer i digitale ferdigheter. 
• Digitaliseringen av landets seniorer 
• God internkommunikasjon. 
• Synlighet, eksponering 
• Klare å få alle frivillige til å bruke de verktøy som finnes. 
• samkjøring av systemer, overgang fra manuelle registreringer, utfordringer knyttet til 

små, desentraliserte enheter, tilgjengelighet og sluttbrukeropplevelser, 
tilgangsnivåer og personvern. 

• På frivilligfeltet jobber vi fremdeles mye med opplæring i bruk av sosiale medier; 
engasjement i sosiale medier, bruk av bilder/film (inkl samtykke). For organisasjonen 
som helhet er andre problemstillinger mer aktuelle. 

• Statens seniorråd er opptatt av at seniorbefolkningen må få opplæring, hjelp og 
støtte for å kunne være deltakende i et digitalt samfunnsliv, herunder sivilsamfunn 
og frivilligheten. 

• At mer og mer blir digitalisert samtidig som vi har en medlemsmasse som har lite 
digital kompetanse. For oss er det viktig at grasrota er pådrivere for aktiviteten vår - 
og at våre lokallag kan være selvstendige for eksempel når det gjelder å søke om 
midler. Den økte digitaliseringen er en utfordring her. 

• "Vi trenger kunnskap om utviklingen i hvordan folk flest endrer atferd i fht deltakelse 
i fellesskap som frivillige organisasjoner, særlig bruker- og pasientorganisasjoner 
representerer.    

• Vi skal formidle kunnskap om selvorganisert selvhjelp, verktøy for likepersoner og 
andre i frivillige org. og hvordan informere og legge til rette for at medlemmer eller 
deres målgrupper får vite om og delta i selvhjelpsgrupper.  

• Oppdrag beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp 2014-18, ansvarlig: 
Helsedirektoratet." 

• Å skaffe finansiering til nødvendige utviklingsprosjekter 
• Å skaffe finansiering til nødvendige utviklingsprosjekter. 
• "Noen av mange viktige saker:  
• Personvern og trygghet  
• At kunstmarkedet i større grad blir dominert av store  
• aktører på nettet, noe som betyr at salg  
• av kunst lokalt blir mer utfordrende.  
• Utfordrende å få alle med på digitale løsninger-  
• gjelder både for medlemmer og kunstforeningene,   
• da medlemsmassen består av mange eldre mennesker." 



• Skape nettverk, nå ut til flere på en enklere måte. 
• Medlems- og organisasjonssystem som ivaretar foreningens medlemmer og lokalledd 

med hensyn til kontingenter, oppgaver og informasjon. 
• "Mye digital informasjon - vanskelig å nå ut til medlemmene - info går tapt.  
• Mange eldre medlemmer - vanskelig å henge med på utviklingen." 
• Digitalisering vs aktivisering. 
• Kommunikasjon mellom sentralt ledd og tillitsvalgte / medlemmer. 
• Det er flere, men en hovedutfordring er at de frivillige kulturvernorganisasjonene, 

med sine vel 2000 lokallag sitter på enormt mye historisk materiale - fotografier, 
bøker, samlinger, bygninger, kunnskap - som står i fare for å gå tapt fordi man ikke 
har nok kunnskap om, systemer for eller fokus på bevaring. 

• Det er flere, men en hovedutfordring er at de frivillige kulturvernorganisasjonene, 
med sine vel 2000 lokallag sitter på enormt mye historisk materiale - fotografier, 
bøker, samlinger, bygninger, kunnskap - som står i fare for å gå tapt fordi man ikke 
har nok kunnskap om, systemer for eller fokus på bevaring. 

• Hvordan bruke digitalisering som et virkemiddel for å øke engasjement og frivillighet? 
Hvordan koble brukernes behov med frivilliges behov og ønsker? 

• Manglende ressurser ute i organisasjonen for opplæring og bruk av digitale verktøy. 
• Bli synlige nok via digitale medier. 
• "Kostnadskrevende og ressurskrevende systemer for en organisasjon uten ansatte på 

sentralt/Regionalt nivå.  
• Personvernbestemmelser krever systemer vi ikke har p.t." 
• Vi ønsker nye hjemmesider da de vi har er gamle og lite brukervennlige. Vi ønsker å 

bli mer synlige både i sosiale medier og media generelt. 
• Akkurat nå: GDPR 
• Konvertering av digitale leads til donasjoner og faste givere. 
• Plattform og målgruppe er blitt veldig viktig for vår organisasjon. Dette medfører at 

politikkere ikke skal være like alvorlig og faglig på alle plattformer. Sosiale medier 
plattformer må behandles forskjellige. 

• Hvordan kan digitalisering effektivisere organisasjonen? 
• Intern og ekstern kommunikasjon. 
• "1. Kostnader knyttet til stadige oppdateringer og utvikling  
• 2. Store ulikheter i kompetanse blant medlemmer, tillitsvalgte og ansatte" 

- Å være synlig: holde oss oppdaterte på det seneste innen sosiale medier og 
hvordan best nå ut. 

• Å kunne være synlige på sosiale medier og vise at vi er en aktiv forening samtidig som 
vi ivaretar personvernet til medlemmene våre. Dette er spesielt utfordrende for oss 
fordi mange av våre medlemmer ikke ønsker å være åpne om diagnosen sin offentlig. 

• "GDPR  
• Digital samhandling" 
• Kultur og kompetanseløft - får digitalisering til å komme på alles agenda og ikke bli en 

"IT-greie" 
• "Hvordan få med alle medlemmene over på det digitale?  
• Hvordan sikre at nyhetsbrevene våre kommer frem til mottager og ikke havner i 

spam- eller søppelpost?  



• Hvordan gi medlemmene en opplevelse av at medlemskapet er verdifullt for dem, 
slik at de fortsetter å være medlem. (Vi bruker tilpassede nyhetsbrev, men er det 
nok?)" 

• Romerike Historielag er en paraplyorganisasjon for 17 lokale historielag. Vi 
administrerer medlemslister og meldinger for 3710 medlemmer. Vi bruker StyreWeb 
som fungerer meget bra. Problemet er å få de 17 lokale lagene til å bidra til å holde 
medlemslister og e-post og mobiltelf. oppdatert. 

• Informasjon, kommunikasjon, medlemskontakt. 
• "Hvordan vi skal nå ut til målgruppen vår på digitale plattformer?   
• Hvordan nå nye målgrupper på digitale plattformer." 
• "Kostnader til utvikling og innkjøp av programmer m.v.  
• Frivillige og tillitsvalgte uten nødvendig kompetanse til å ta digitale verktøy i bruk" 
• Kommunikasjon og medlemskontakt. 
• Synlighet og kommunikasjon. 
• Svak kompetanse. 
• Det å ha kunnskap, kompetanse og kapasitet til å tilpasse oss de endringer og 

endrede maktforhold som følger av økt digitalisering. 
• Innretning av kommunikasjonsressurser. 
• Varierende kompetanse blant de frivillige. Vi har ikke ressurser til at ansatte kan ta 

seg av all publisering på nett. Derfor må de frivillige publisere for sine grupper. 
Utfordring å finne et godt opplæringssystem og ha nok ressurser til å bruke på 
opplæring. 

• "Det må ikke bli for mange og for kompliserte digitale søknads- og 
rapporteringsverktøy.  

• Kostnader ved behov for endringer i medlemssystem som følge av endringer i 
regelverk.  

• Ivareta personvernhensyn og samtidig lett kunne synliggjøre organisasjonens 
aktivitet" 

• Økonomi og kompetanse. 
• "Digitaliseringen av Redd Barna skjer avdelingsvis – dette er ineffektivt og hindrer oss 

i å sette brukeren i sentrum.  
- Digitale miljøer og kompetanse eksisterer, men er ad hoc og varierende.  
- Vil øke kompetanse og bedre utnytte ressursene på tvers, bygge felles 

eierskap og driv til digital utvikling i organisasjonen    
- Vil samarbeide sterkt globalt og eksternt, med andre organisasjoner og 

partnere for å styrke og videreutvikle organisasjonen." 
• "Utfordrende for frivillige å henge med i utviklingen   
• Krevende for en liten org   
• Medlemmene vegrer seg mot forandring mot mer digitalisering   
• Personvern" 
• "Digitaliseringen av Redd Barna skjer avdelingsvis – dette er ineffektivt og hindrer oss 

i å sette brukeren i sentrum.  
- Digitale miljøer og kompetanse eksisterer, men er ad hoc og varierende.  
- Vil øke kompetanse og bedre utnytte ressursene på tvers, bygge felles 

eierskap og driv til digital utvikling i organisasjonen    



- Vil samarbeide sterkt globalt og eksternt, med andre organisasjoner og 
partnere for å styrke og videreutvikle organisasjonen." 

• "kommer på i farta...  
• Noen som ikke er på nett (hverken mail eller internett generelt)  
• Tidsbruk og brukervennlighet (få de frivillige til å ta i bruk sosiale medier som 

rekrutteringskanal)  
• Det å nå frem i informationoverload verden" 
• "Vi har en medlemsmasse på 65+ der digitalisering er ukjent for mange og virker 

skremmende.   
• Vi jobber ut mot en målgruppe som har demenssykdommer, hvilket kan føre til etiske 

problemstillinger med tanke på lagret informasjon." 
• Nye regler i forhold til ny personvernlov – GDPR 
• Kompetanse. Vanskelig å finne folk med digital kompetanse. Vanskelig å kjøpe 

digitale tjenester av leverandører (Vi er små, og leverandører prioriterer oss ikke...) 
• Å få alle brukere med på laget. Har en god del eldre medlemmer som ikke har så mye 

digital erfaring og kompetanse. 
• Ikke all er flink å håndtere digitalisering, man må ta kurs, men i langt perspektiva det 

er helt greit! 
• Kompetanse og økonomi. 
• Sikkerhet. 
• Digitalisering er nytt fennomanen for min organisasjon. 
• Tid og kompetanse. 
• Hva er det som er viktig informasjon og hvordan vi treffe våre målgrupper og andre. 
• Det kan gå mye energi med til folk som kritiserer hverandre på nett, også innad i org. 

Mellom lokale foreninger. 
• At digitalisering må føre til forenkling for tillitsvalgte og frivillige, ikke bare staten. 

Digitaliseringen må ta utgangspunkt i organisasjonenes behov. 
• Trygg kommunikasjon og lagring. 
• Intern og ekstern kommunikasjon. 
• Liten kompetanse. 
• "a) Å velge hvilke nye digitale løsninger som det bør satses på  
• b) Å ivareta ""the human touch"" i den ""kalde"" digitale verdenen" 
• Overgang fra en "gammel" organisasjon med trofaste støttespillere som ofte ikke er 

online, til en bevissthet om at vi trenger å være skikkelig tilstede i de nye "rommene" 
for å kunne vokse i framtiden. Noe mangel på unge medarbeidere som behersker 
språket og kodene i den digitale verden. 

• Medlemmene er ikke digitalt oppdatert. 
• "Vi har mange eldre tillitsvalgte.  
• Økonomien setter også en grense for digitaliseringen av organisasjonen - blant annet 

ønsker vi å gjøre nettsidene våre bedre, mer brukervennlige og oversiktlige.  
• Vi er i tillegg en organisasjon som har satt ny teknologi på dagsorden. Dette kommer 

inn i den nye 6-årsplanen som landsmøtet vedtar til sommeren. Vi har en utstrakt 
formidlingsvirksomhet av blant annet foredragsholdere, og positive og negative 
konsekvenser av teknologi og den raskt akselererende teknologiutviklingen vil vi 
fokusere på." 

• "Vi står midt oppe i det.   



• Hvilke medlemstilbud skal vi flytte over på nett? Hva skal bak betalingsmur? 
Arbeidskapasiteten i administrasjonen i overgangen fra manuelle løsninger til 
digitale, arbeidsbesparende løsninger. Hvordan lager vi tilbud som fungerer både for 
de små medlemsforeningene og de store? Hvordan motivere frivillige til å vedta 
investeringer, når de kanskje helst vil at alt skal være som før?" 

• Forankring og opplæring/kunnskap. 
• Flere må lære dette, for det skal gjøres enklere for foreningen. 
• Produksjon av informasjonsmateriale knyttet til den religion vi representerer. 

Profilering av vår organisasjon ift publikum, myndigheter og egen medlemsmasse. 
• Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å følge med relevante utviklingstrekk, forstå 

hvordan disse vil påvirke organisasjonen og dens omgivelser og ta grep i tide. 
• Hvilke kanaler gir best effekt for å nå potensielle brukere. 
• Vi ønsker å heve vår kompetanse innen digital ledelse og å forberede oss på digitale 

endringer i tiden som kommer. 
• Å samle all aktivitet i en god og effektiv database. Og gå "paperless" i alt vi gjør. 
• Personvern. 
• Vi er en frivillig organisasjon med begrensede ressurser knyttet til økonomi. Det er 

også ulik kompetanse og interesse blant våre tillitsvalgte for digitalisering. 
• Kostnader. 
• Personvernloven. 
• Å få en felles plattform som gjør arbeidet rasjonelt på tvers av distrikt og land. 
• "Økonomi  
• Personalressurser  
• Opplæring og oppfølging av frivillige i alle fylkeslag" 
• Kunnskap. 
• Finne passende digitale kanaler for å nå et nytt publikum (uten å ignorere allerede 

eksisterende publikum). 
• "Å møte medlemmenes og foreldre / foresattes forventninger til digitalisering av 

samfunn samtidig som vi beholder det unike med Speiding og friluftsliv.  
• I tillegg til programtilbudet til medlemmene må vi modernisere og digitalisere 

administrasjon for å være mer effektivt.  
• Og til sist øke synlighet i digital og sosiale media." 
• Brukervennlighet og effektivisering. 
• Internett og digitale tjenester som konkurrent for rådgivningstjenester. Hvordan 

tilpasse vanlig ansikt til ansikt-veiledning til en ny digital verden. 
• Å nå frem med vårt formål og budskap og ikke minst; Våre arrangementer, når folk 

drukner i digital "informasjon". 
• Gode og enkel systemer for registrering og rapportering av kurs som tilfredsstiller 

både lokal arrangør, fogd forvaltning, voksenopplæringsloven og SSBs kriterier for 
offentlig statistikk. 

• Utnytte digitale muligheter med app utviklet for sikre flyktninger både aktivitet - og 
transport dit. Lions /Rotary er med som sjåfører - alt styres / automatiseres ut fra 
appen. Gratis tilbud -ingen får betalt. Samtidig får flyktninger en trygg voksen person 
/ mentor som bringer til /fra aktivitet. 

• Oppbevaring av medlemsdata. 



• Digitaliseringen erstatter den levende konserten. Konserter streames og er både et 
gode og et problem. 

• At det går fort - å henge med i utviklingen. 
• Økonomi og tid (ressurser utifra antall ansatte). 
• For liten kompetanse til å utnytte mulighetene den gir. 
• Personvern. 
• Forankring og forståelse for at digitalisering ikke er et IT-prosjekt. 
• Antall verktøy frivilligheten må forholde seg til fremover. 
• For mange gamle medlemmer. 
• Øke synlighet uten å måtte bruke betalingsløsninger. 
• Felles fokus og kompetanse. 
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Bakgrunn for dokumentet 
I november 2016 vedtok Frivillighet Norges årsmøte ”Handlingsplan for Frivillighet 
Norge 2017”, som sier at det skal utvikles ”et dokument med prinsipper og anbefalinger 
for samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor1”. For å gjennomføre dette, 
oppnevnte Frivillighet Norge en tidsbegrenset arbeidsgruppe, som fikk følgende 
mandat: 
 

Arbeidsgruppen skal bidra til å styrke kunnskapen og bevisstheten om 
samarbeid mellom næringsliv og frivillighet gjennom å utvikle et dokument med 
prinsipper og anbefalinger for samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor. 
Arbeidsgruppen skal tydelig beskrive og analysere både de positive 
mulighetene og de dilemmaene og risikoområdene slikt samarbeid kan 
innebære2. 

 
Dette dokumentet oppsummerer arbeidsgruppens arbeid, først gjennom en 
gjennomgang av historisk utvikling og relevante problemstillinger diskutert i gruppen, 
dernest gjennom en oppsummering av deltakerne i arbeidsgruppen sine erfaringer 
med næringslivssamarbeid i sine respektive organisasjoner. På bakgrunn av dette 
foreslår vi 10 bud for godt samarbeid mellom næringsliv og frivillighet. Gjennom 
diskusjonen i arbeidsgruppen har det også blitt klart at det er sentralt at det offentlige, 
både på statlig, regionalt og kommunalt nivå, spiller en rolle i å utvikle gode samarbeid. 
Vi har derfor valgt å inkludere 10 bud for stat og kommune i dokumentet. 
 
Arbeidsgruppen har vært ledet av Frivillighet Norges styremedlem og visepresident i 
Norges Idrettsforbund, Oddvar Johan Jensen. Politiske rådgiver i Frivillighet Norge 
Guri Idsø Viken har vært sekretær. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen har vært: 
 

- Ragnhild Østmo, Kirkens Bymisjon 
- Fredrik Vaaheim, generalsekretær, KANDU 
- Tone Poulsson Torgersen, Nasjonalforeningen for folkehelsen 
- Eline Moe Melgalvis (vara Bjarne Dæhli), Norsk Musikkråd 
- Torill Pallesen, Blå Kors 
- Tommy Christensen, Norges Kulturvernforbund 
- Bo Alexander Gleditsch, Astma- og Allergiforbundet 
- Kristen Jester, PWN Norway 
- Sigrid Flaata, Kirkerådet (har møtt for Guro Hellgren, som var oppnevnt) 
- Tone Elin Liavaag, Norges Handikapforbund 
- Kjell-Erik Wahlstrøm, Mental Belse 
- Vanja Konradsen, Frivilig.no (ikke oppnevnt, men har deltatt fra Frivillighet 

Norges sekretariat)  

                                            
1 (Frivillighet Norge, 2016, ss. 26 ) 
2 (Frivillighet Norge, 2017) 



Historisk utvikling 
Frivillige organisasjoner har spilt og spiller fortsatt en viktig rolle i det norske 
demokratiet, som pionerer og samfunnsbyggere, som kompetente og legitime 
deltakere i meningsutveksling og politikkutforming og gjennom å bygge demokratisk 
kompetanse og politisk engasjement blant sine medlemmer, frivillige og andre 
interessenter. Med sin interne demokratiske oppbygning, kan også organisasjonene 
framstå som legitime representanter og kanaler for sine interessegrupper med høy tillit 
i befolkningen3. 
 
At frivilligheten har bidratt til å skape et balansert velferdssamfunn preget av høy tillit 
og deltakelse har kommet næringslivet til gode i form av lave transaksjonskostnader 
og lite korrupsjon og bidrar til ansatte med høyt engasjement og ansvarsfølelse4. 
 
Frivillighetens rolle i samfunnsutviklingen har vært sikret av et nært og respektfullt 
samarbeid med det offentlige, som anerkjenner frivillige organisasjoner som viktige 
demokratiske aktører. De har kanaler for påvirkning som gir gjennomslag og blir hørt 
og respektert som sentrale representanter for sine medlemmer og interessegrupper. 
 
Det er også en risiko for at økt press på velferdsstaten i framtiden vil skape utfordringer 
for frivillig sektor, enten i form av at overføringer minker eller ved at det fører mer 
detaljerte krav med overføringene som utfordrer frivilligheten sin uavhengighet5. En 
framtidsrettet frivillighet bør derfor se på flere finansieringsmuligheter og 
samarbeidspartnere for arbeidet sitt. 
 
Samtidig er samfunnet i endring og preges av både økende globalisering og større 
innflytelse fra næringsaktører på flere områder. Blant verdens 100 største økonomier 
er nå bare 58 stater, mens 42 er privateide selskaper. Det har gjort at næringsaktører 
ikke lenger bare spiller en rolle i verdiskapingen, men også blir aktivt involvert i arbeidet 
med å oppnå samfunnsmål, som FNs bærekraftsmål6. Flere selskaper ønsker også å 
spille en viktigere rolle i samfunnsutviklingen og ta mer samfunnsansvar. Dette skaper 
både muligheter og utfordringer for frivilligheten. 
 

Muligheter og utfordringer i møtet mellom næringsliv og 
frivillighet 
Næringslivets økte samfunnsansvar fremheves oftest som positivt og nødvendig. For 
frivilligheten kan det gi gode muligheter for konstruktive samarbeid der næringsaktøren 
ikke bare er en sponsor eller velgjører, men også en aktiv og likeverdig 
samarbeidspartner. Mer sammenfallende mål og større forståelse for samfunnets 
behov kan skape mer gjensidig utveksling av ressurser og kompetanse som kommer 
alle parter til gode. 
 

                                            
3 (Wollebæk, et al., 2000, ss. 166-192) 
4 Se for eksempel Algan & Cahuc, 2013 eller Andersen, 2017 
5 Dette har for eksempel vært en trend i Storbritannia, se (Slocock, 2016) 
6 (Mehra, 2017) 



En studie Frivillighet Norge fikk gjennomført på Norges Handelshøyskole (NHH) våren 
20177 ser på hvordan man kan bygge gode partnerskap mellom næringsliv og 
frivillighet. Ifølge studien er det avgjørende at partene har god forståelse for hverandre, 
både ved at frivillige organisasjoner vet hva de kan tilby næringsaktører og ved at 
næringsaktører har forståelse for verdien av frivillige organisasjoner og deres 
kompetanse. For at partnerskap skal fungere, sier studien at begge parter aktivt må 
dele kompetanse og ressurser og bygge sammenfallende langtidsstrategier som tar 
utgangspunkt i disse. Blant gode eksempler studien nevner, er IKEAs samarbeid med 
Redd Barna, hvor Redd Barna bidrar med sin kompetanse for å hjelpe IKEA å forhindre 
barnearbeid i sine leverandørkjeder i Pakistan og India. Et annet eksempel er 
kjøleskapsprodusenten Foron, som klarte å unngå konkurs ved å utvikle et mer 
energieffektivt og miljøvennlig kjøleskap i samarbeid med Greenpeace. Fordi 
Greenpeace aktivt samarbeidet med Forons ingeniører, kunne de utvikle en ny, 
bærekraftig teknologi som påvirket markedet positivt. 
 
Studien påpeker også hvor viktig det er for de ulike partene at deres interessegrupper 
har tillit til at samarbeidet har et faktisk altruistisk motiv og resultat. Det er fare for  at 
et samarbeidsprosjekt kan bli oppfattet som såkalt ”grønnvasking”, der partene 
forsøker å kommunisere at de gjør en sosial innsats uten å følge dette opp med 
konkrete tiltak med målbare resultater. Dette vil både kunne påvirke kunder, som kan 
føle seg lurt til å kjøpe et produkt på falske premisser og organisasjonens 
medlemmer/interessenter, som kan oppleve at organisasjonen gir legitimitet til noen 
som ikke ”fortjener” det og går på akkord med egen integritet og uavhengighet.  
 
Måter å unngå utfordringer med grønnvasking på, er ifølge studien å finne felles mål 
som sammenfaller med både næringsaktørenes og organisasjonens ordinære arbeid, 
samt å løfte arbeidet ut av markeds- og informasjonsavdelingene over på strategisk 
nivå. Det er også positivt for næringsaktøren med samarbeid i seg selv, da 
organisasjonene har inngående kjennskap til hvilke samfunnsutfordringer som fins og 
hvordan disse best kan løses. Samtidig framhever studien at organisasjonene vil bli 
mer attraktive for næringsaktører om de jobber for å fremme synlighet og kjennskap til 
egen organisasjon i offentligheten8. 
 
Noen av de viktigste samarbeidene skjer også lokalt, hvor frivillige organisasjoner 
spiller en sentral rolle som nærmiljøbyggere, inkluderingsarena og sosiale 
møteplasser. Her kan næringslivet vinne mye på samarbeidsprosjekter, for eksempel 
ved å støtte lokale festivaler, idrettsarrangement og kulturarenaer. Slik blir 
næringsaktørene en viktig og synlig aktør i lokalmiljøet og bygger nærhet til kunder og 
interessenter. På mindre steder er det også et poeng for lokalt næringsliv at 
frivilligheten er med på å bygge attraktive lokalsamfunn hvor verdifull arbeidskraft 
ønsker å bo. 
 
Uten samarbeid skaper det utfordringer for frivilligheten når næringslivet ekspanderer 
inn i politikk og strategisk økonomisk planlegging. Den globale sivilsamfunnsalliansen 
Civicus peker på flere av disse i sin årsrapport State of Civil Society Report 20179.  
 

                                            
7 (Bertoli, Brun, & Schwind, 2017) 
8 (Bertoli, Brun, & Schwind, 2017) 
9 (Civicus, 2017) 



Civicus viser hvordan noen næringsaktører bidrar aktivt til å minske rommet for 
sivilsamfunnet gjennom å angripe kritiske aktivister eller samarbeide med myndigheter 
for å hindre disse. Et annet problem er at næringsaktører i stadig større grad involveres 
i strategiske prosesser, eksempelvis i ulike FN-fora og offentlige utviklingsarbeid, ofte 
på bekostning av frivilligheten. Når næringsaktørers finansielle muskler er så store at 
de setter premisser for samfunnsutviklingen, for eksempel ved at uoversiktlige 
selskaper som Google og Facebook styrer stadig mer av informasjonsstrømmen, er 
det vanskeligere for frivilligheten å fremme sine interesser på demokratisk vis.  
 
Når næringsaktører tar sosialt ansvar, er det ikke nødvendigvis klart hvem sine 
interesser de representerer og hvorfor. Næringslivet har ikke de samme kravene til 
representativitet og helhetlig ansvar som det offentlige, men kan i større grad velge å 
jobbe for de samfunnsmålene som best passer deres virksomhet. Faren er derfor også 
at noen mål blir glemt eller at frivilligheten blir stående igjen som eneste vokter av små 
og svake gruppers interesser. Civicus sitt sentrale poeng er derfor at frivilligheten ikke 
bare må gå inn i partnerskap med privat sektor, men ha et aktivt, kritisk forhold til 
næringslivet og påvirke det i positiv retning gjennom partnerskap som sidestiller 
profitthensyn med verdier og rettighetsbaserte tilnærminger. Slik kan også frivilligheten 
påvirke den globale økonomien i en mer sosial retning10.  
 
Frivilligheten må også passe på å ikke gå bort fra sin særegenhet i møtet med 
næringsliv, for eksempel ved å tilpasse seg næringsaktørers måte å jobbe på. 
Frivillighetens styrke ligger i at den henter sin legitimitet i folket, ikke hos den enkelte 
donor, og det kan påvirke folkets tillit til organisasjonene negativt om disse tilpasser 
sine mål og arbeidsmetoder til kommersielle samarbeidspartnere11. De ulike aktørene 
måler også resultater ulikt, og må ta hensyn til dette i møtet med hverandre. 
 
Med de utfordringene vi har skissert og med tradisjonelt lite samarbeid mellom 
næringsliv og frivillighet, er det fare for en del gjensidig mistillit eller manglende 
forståelse mellom de to sektorene. Denne er det viktig å jobbe mot. Ingen skaper et 
godt samfunn alene, og alle vinner på et velfungerende samfunn. Det er også en 
økende trend, særlig blant unge, at det legges mindre vekt på hvilken sektor som gjør 
hva til fordel for hva slags sosiale resultater ulike initiativer skaper12. Erfaringene fra 
Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner sier noe om hvordan vi kan skape bedre 
resultater gjennom å jobbe sammen. 
 

Erfaringer fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner 
 
Organisasjonene i Frivillighet Norges arbeidsgruppe har ulike erfaringer med 
samarbeid med næringslivsaktører i større og mindre skala. Noen har kommet langt 
med arbeidet, mens andre så vidt er i gang med en strategisk satsning på samarbeid 
med privat sektor.  
 
Flere av organisasjonene opplever større iver fra næringslivet til å bidra, særlig om 
arbeidet kan relateres til ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Andre opplever at 
                                            
10 (Worthington, 2017) og (Civicus, 2017b) 
11 (Civicus, 2017b s. 11) og (Bertoli, Brun, & Schwind, 2017) 
12 (Worthington, 2017) 



næringsaktører ikke ser samfunnsverdien av deres arbeid, dette gjelder særlig kultur- 
og fritidsorganisasjonene. Tros- og livssynsorganisasjoner har også opplevd 
utfordringer med at ledelsen i private selskaper er skeptisk til religiøst forankrede 
organisasjoner selv om selve aktiviteten de samarbeider om er livssynsnøytral.  
 
På den andre siden har det også vært noen skepsis internt i organisasjonene til å 
samarbeide med næringsaktører. Noen har interne diskusjoner om hvorvidt 
organisasjonen bør gi legitimitet til aktører som tjener penger, og flere av de som er 
ansvarlig for næringslivssamarbeid i organisasjonene, bruker mye tid på å bygge tillit 
internt i organisasjonen til at det er greit å samarbeide strategisk med næringslivet. 
Dette må ses i sammenheng med at strategisk samarbeid mellom næringsliv og 
frivillighet om å oppnå sosiale mål er et relativt nytt felt i Norge. Her har det vært sentralt 
å synliggjøre overfor medlemmer og brukere hva sponsormidler og andre ressurser 
brukes til og hvordan de går tilbake til samfunnet, slik at alle ser verdien av 
samarbeidet. Samtidig må næringsaktører som bidrar inn i organisasjonen, kunne 
være ambassadører for denne og ikke formidle noe annet enn organisasjonen står for 
i et samarbeid. 
 
Medlemmene i arbeidsgruppen rapporterer at de samarbeidene som fungerer best, er 
de hvor organisasjonen og næringsaktørene har funnet felles mål som ikke går mot 
eller utenfor eksisterende mål eller arbeidsområde i de respektive organisasjonene. 
Her oppfordres organisasjonene til å tørre å følge egne prinsipper om kvalitet og ikke 
gå vekk fra sin egen kjernevirksomhet, men knytter eventuelle nye initiativ til denne. 
 
Det er en suksessfaktor at samarbeid med næringsaktører faktisk bidrar til å oppfylle 
mål i organisasjonen og ikke skaper for mye ekstraarbeid. For eksempel har det vært 
en tendens at private selskaper ønsker at deres ansatte skal være frivillige i 
arbeidstiden som en del av selskapets markedsføring og/eller interne motivering av 
ansatte. Dette bidrar ikke nødvendigvis til mer kapasitet i organisasjonen, da det også 
krever ressurser å organisere frivillige. Innsats det skrives arbeidstid for er heller ikke 
å regne som frivillig innsats. Hvis organisasjonen skal aktivisere bedriftens ansatte, 
bør dette heller inngå som en del av en større tiltakspakke, der partene samarbeider 
mer konkret om hverandres mål.  
 
Det er også viktig at næringsaktørene har respekt for den tilliten, kunnskapen og 
kvaliteten de frivillige organisasjonene har blant sine medlemmer, ansatte og brukere 
og ikke utfordrer denne i sin velmente iver etter å hjelpe. I organisasjoner som jobber 
opp mot brukere som har behov for assistanse, er det for eksempel sentralt at frivillige 
er til gagn for brukerne gjennom å ta utgangspunkt i organisasjonens kompetanse i 
stedet for potensielt å gjøre skade gjennom å bygge på subjektive erfaringer.  
 
Forutsigbarhet er viktig for organisasjonene. De organisasjonene som har 
velfungerende samarbeid, forteller at de har langsiktige avtaler der 
næringslivssamarbeidet integreres i eksisterende planer. Et eksempel på hvordan 
dette kan gjøres, er å lage årsplaner sammen med noen større, strategiske partnere.  
 
Kompetanse er et annet sentralt tema når det gjelder gode samarbeid. Det er viktig at 
næringsaktører og organisasjoner har forståelse og respekt for hverandres 
kompetanse og at partene bygger ned tidligere stereotype oppfatninger om sektorene 
til fordel for denne forståelsen. 



 
Organisasjonene i arbeidsgruppen forteller at de har mye kompetanse som har vist 
seg verdifull for næringslivet. En hjelpeorganisasjon kan for eksempel formidle erfaring 
fra ledelse i konfliktsituasjoner. En diagnoseorganisasjon kan bidra med sin 
dybdekunnskap og erfaring fra likemannsarbeid i utvikling av nye varer og tjenester 
som igjen kommer deres brukere til gode. Organisasjoner med lang erfaring med 
politisk arbeid og godt utbygd kontaktnettverk kan være verdifulle samarbeidspartnere 
for næringsaktører når det gjelder å løfte felles tema på agendaen. Og for en 
organisasjon som bruker frivillige med høy kompetanse på IT, er utveksling av frivillige 
og kompetanse med private selskaper en verdi for begge parter. 
 
Samtidig kan mangel på kompetanse også være en utfordring, særlig for de små 
organisasjonene. Flere melder at inngåelse av sponsoravtaler og økende 
profesjonalisering av avtaler skaper behov for kunnskap og erfaring som ikke har 
eksistert i deres organisasjoner og som de ikke nødvendigvis har kapasitet til å skaffe 
seg. Det er også krevende å følge en vedtatt policy, og mange mindre aktører har ikke 
ressurser til å la være å følge pengene, for eksempel på kulturfeltet. 

Det offentliges ansvar 
 
Det offentlige må spille en rolle for å legge godt til rette for samarbeid. Det kan de gjøre 
gjennom å styrke insentivordninger, som at grensen for skattefradrag for gaver til 
frivillige organisasjoner heves for bedrifter. Studien fra Norges Handelshøyskole viser 
til flere internasjonale eksempler13, hvor langt høyere skattefradrag til bedrifter bidrar 
til større finansiering fra privat sektor. Noen norske kommuner har også gått aktivt inn 
og koblet næringsaktører og frivillige organisasjoner i konkrete samarbeid, for 
eksempel i frivilligbørsene til Bærum og Drammen. Det kan utvides til flere kommuner. 
 
Det er også viktig at ikke offentlige lover og regler bidrar til en skjevfordeling av 
sponsormidlene. Et viktig virkemiddel her er en videre tolkning av regelverket for 
sosiosponsing enn det som er tilfellet i dag, hvor skattemyndighetene mener positiv 
assosiasjonsverdi alene ikke gir rett til skattefradrag.14 Kulturdepartementets 
gaveforsterkningsordning for kunst- og kulturformål har vært et godt virkemiddel for å 
forsterke gaver til organisasjoner som driver med profesjonell kulturvirksomhet. 
Departementet bør se på å utvide denne til å gjelde flere frivillige organisasjoner, for 
eksempel kulturvernorganisasjonene. 
 
Det offentlige går i økende grad inn i partnerskap med næringslivet på ulike politiske 
områder. En fare med disse kan være at det offentliges rolle endres over tid fra å være 
reguleringsmyndigheter med en armlengdes avstand til næringen og politiske mål, 
eksempelvis innen folkehelse, til å komme nært på næringslivets 
selvreguleringsmekanismer. Det offentlige kan da få en egeninteresse i å fremme 
disse ordningenes suksess fremfor å kreve større endringer eller regulering på vegne 
av gitte politiske mål.  
 
I tilfeller som beskrevet ovenfor, kan frivillige organisasjoner bli sittende igjen som 
den eneste aktøren som sikrer folkets interesser, gir legitimitet til partnerskapene og 
                                            
13 Blant annet i Italia og Nederland. Se (Bertoli, Brun, & Schwind, 2017) 
14 For en nærmere beskrivelse av dette, se (Fredum, 2017) 



som innehar en vaktbikkjefunksjon gjennom å monitorere og sikre ansvarlighet. Det 
kan være en krevende rolle for frivillige organisasjoner med ulik kapasitet satt opp 
mot sterke næringsinteresser. Er partnerskapene i tillegg preget av manglende 
åpenhet og objektivitet er det krevende for frivilligheten å delta i partnerskapene. 
 
Denne problemstillingen har vært behandlet av en arbeidsgruppe i Verdens 
Helseorganisasjon (WHO)15. Arbeidsgruppen anbefaler å beskytte politikk for 
særinteresser fra næringen, samt å anerkjenne og håndtere reelle 
interessekonflikter. Arbeidsgruppen understreker også at jo mer av styringen som 
baseres på partnerskap, jo viktigere er gjennomsiktighet og monitorering. Det er det 
offentliges ansvar å sikre at dette skjer. 

10 bud for godt samarbeid mellom næringsliv og frivillighet 
 
Om frivillighetens funksjon i samfunnet 
Frivilligheten har en egenverdi og frivillig aktivitet er i seg selv et gode. Samtidig fyller 
frivilligheten viktige funksjoner som gagner samfunnet. Frivilligheten fyller rommet 
mellom individer, og mellom det offentlige og næringslivet, og er dermed en egen 
samfunnssektor som må stimuleres med andre virkemidler enn offentlig sektor og 
næringslivet.16 
 
Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i den nordiske samfunnsmodellen som 
hjørnestein i både demokratiet og velferdssamfunnet. Frivilligheten er avgjørende for 
det sivile samfunn som er grunnleggende i demokratiet. Organisasjonene er: 

- demokratiskoler, kanaler for påvirkning og "vaktbikkjer" 
- arenaer for inkludering, og bygging av sosial kapital 
- kulturbærende og kunnskapsformidlende 
- pionerer og samfunnsbyggere 
- samarbeidspartnere for den offentlige beredskapen og velferdsproduksjonen 
- nærmiljøbyggere som skaper tilhørighet, varme og liv og røre i 

lokalsamfunnene 
- bidragsytere til bedre folkehelse17 

 
Samarbeid mellom frivillighet og næringsliv må ikke utfordre de funksjonene 
frivilligheten spiller i samfunnet, men bidra til å bygge opp under og styrke dem til det 
beste for samfunnet som helhet. Under følger 10 bud fra Frivillighet Norges 
medlemsorganisasjoner til godt samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor. 
 
1. De beste resultatene skaper vi sammen 
 
Samfunnets mål er større enn våre enkelte mål, og sammen har vi muligheter til å 
skape resultater som er større enn summen av de vi skaper hver for oss. De siste 
årene har globale strategier som FNs bærekraftsmål18 gitt oss rettesnorer vi kan 
jobbe etter. Gode og inkluderende partnerskap bygges på felles visjoner og mål, 
prinsipper og verdier på globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt nivå. 
                                            
15 (World Health Organization, 2015) 
16 Utdrag fra (Frivillighet Norge, 2014) 
17 Ibid. 
18 (United Nations, 2015) 



 
2. Næringslivets samfunnsrolle må ikke skade sivilsamfunnet 
 
Både kommersielle aktører og frivillige organisasjoner har interesse av å bevare den 
demokratiske dialogen. Næringslivet må ta samfunnsansvar sammen med, ikke på 
bekostning av, frivilligheten, og store selskapers innpass i strategisk samfunnsutvikling 
må ikke gå på bekostning av frivillighetens deltakelse og samfunnsmål.  
 
Frivilligheten må gå i dialog med næringslivet og jobbe for å sikre at næringsaktørenes 
påvirkning på samfunnet ikke legger premisser som begrenser ytringsfrihet eller øvrig 
demokratisk deltakelse uten at disse kan påvirkes. 
 
3. Respekter hverandres ulike formål og finn fellesnevnere 
 
Parter som samarbeider kan ha ulike grunnleggende mål og eksistensgrunnlag hver 
for seg. Samtidig vil samarbeid som henger sammen med de ulike partenes formål, 
skape nødvendig tillit i befolkningen. Løft samarbeid opp på strategisk nivå i bedriftene, 
framfor å bare knytte dem til markedsføring og kommunikasjon. Jobb for å finne 
fellesnevnere, og utnytt hverandres styrker til å bygge relevante prosjekter sammen. 
 
4.  Skap forståelse og anerkjennelse for frivillighetens verdi 
 
Frivilligheten er mangfoldig og får tillit og legitimitet gjennom å være uavhengig og 
kritisk. Denne rollen er verdifull både for organisasjonen, for kommersielle partnere 
og for samfunnet som helhet. Frivilligheten må ha et aktivt, kritisk forhold til 
næringslivet og påvirke det i positiv retning gjennom partnerskap som sidestiller 
profitthensyn med verdi- og rettighetsbasert arbeid. Parter i et samarbeid må forstå 
og respektere hverandres uavhengighet. 
 
5. Forstå og del hverandres kompetanse 
 
Næringsaktører som vil samarbeide med frivillige organisasjoner, må forstå den 
verdien og kompetansen organisasjonene sitter på og hvordan de kan bidra til å bygge 
opp under den. På samme måte må frivillige organisasjoner forstå hvilken verdi 
næringsaktørene kan bidra med og hvordan man sammen kan bygge synergier og 
resultater som er større enn hva de to partene kunne fått til hver for seg. 
 
I gode samarbeid gjør partene hverandre sterkere. Del kompetanse og ressurser med 
hverandre, og bygg sammenfallende langtidsstrategier som tar utgangspunkt i disse.  
 
6. Avklar forventninger og forstå hverandres prioriteringer 
 
Gode avklaringer av hva som er formålet med samarbeidene og hva som er forventet 
resultat er viktig hos alle parter. Hvis disse er godt forankret på tvers av den frivillige 
organisasjonen og bedriften, bidrar det til velfungerende og forutsigbare avtaler med 
høy grad av eierskap. Vit også om hverandres prioriteringer og respekter at 
samarbeidet noen ganger må underordnes disse. Organisasjonsdemokratiet er en 
hovedprioritet i organisasjonene. 
 
7. Utvikle ideer sammen 



 
De beste samarbeidene er de alle involverte parter har et eierskap til. Jobb sammen 
fra tidlig fase og utvikle felles prosjekter sammen. Inviter hverandre med i 
innovasjonsarbeid og inspirer hverandre til nytenking. 
 
8. Søk samarbeid som bidrar til faktisk kapasitetsheving i organisasjonene 
 
Små og mellomstore frivillige organisasjoner har ofte få administrativt ansatte og lite 
kapasitet og kompetanse til å utvikle profesjonaliserte samarbeid. Pass derfor på at 
ikke næringsaktørers bidrag skaper ny arbeidsmengde eller stor administrativ byrde i 
organisasjonene. I samarbeid der den ene parten har større kapasitet og/eller 
kompetanse enn den andre, er det viktig å likevel bevare en jevnbyrdig likeverdighet. 
 
Det er positivt om bedrifter vil bidra med sine ansatte som frivillige eller på pro bono-
basis, men det krever ressurser å organisere dem og lære dem opp. Dersom 
aktivisering av ansatte er en del av en større samarbeidsavtale, der næringsaktøren 
forplikter seg til å bidra inn i organisasjonens eksisterende planer og strategier, gir 
gjerne resultatet bedre utbytte. 
 
9. Vern om de gode lokale samarbeidene og det lokale eierskapet 
 
Frivillige organisasjoner er nærmiljøbyggere som skaper tilhørighet, varme og liv og 
røre i lokalsamfunnene. Folk vil bo i gode lokalsamfunn, og de tiltrekker seg verdifull 
arbeidskraft for næringslivet. Lær av de små samarbeidene som fungerer, anerkjenn 
verdien av samarbeid som skjer lokalt, skap samarbeidsprosjekter som bygger gode 
nærmiljø og tenk nedenfra og opp når nasjonale avtaler inngås. 
 
10. Lag avtaler som sikrer størst mulig grad av gjennomsiktighet, langsiktighet 

og forutsigbarhet 
 
Gode avtaler er viktig for alle parter og et fundament for velfungerende samarbeid.  
 
Sørg for avtaler som: 

- Har et klart formål og bygger langsiktighet og forutsigbarhet, også i 
organisasjoner preget av endring 

- Har en rimelig utbyttedeling partene imellom, der frivillighetens bidrag er riktig 
verdsatt, og der begge parters rettigheter og plikter er definert 

- Er mest mulig tilgjengelige, gjennomsiktige og etterprøvbare i den frivillige 
organisasjonen 

- Viser til partenes overholdelse av etiske retningslinjer 
- Sikrer størst mulig grad av forutsigbarhet og åpenhet rundt økonomiske 

betingelser 
- Tåler offentlighetens lys innen rammen av hensyn til personvern og 

forretningshemmeligheter 
- Klargjør betingelsene for oppfølging, evaluering og rapportering 
- Avklarer spørsmål om eksklusivitet 

 
Sørg også for at avtalene følges og evalueres fra alle parter og at eventuelle endringer 
klareres og dokumenteres i forkant. 
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