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Innledning 
Dette er en overordnet oppsummering basert på en undersøkelse om frivillighet i Sokndal 

kommune som ble gjennomført juni 2020, og er et samarbeid mellom Sokndal kommune og 

Frivillighet Norge. Undersøkelsens utforming bygger på Frivillighet Norges erfaringer og 

dialog med Sokndal kommune. Undersøkelsen var åpen for besvarelser for alle lag og 

foreninger i kommunen.  

Hensikten med undersøkelsen er å bistå kommunen i arbeidet med utviklingen av sin 

frivillighetspolitikk og å samle erfaringer til Frivillighet Norge på feltet. For å lykkes med 

arbeidet med frivillighet, er det viktig at kommunen og de frivillige organisasjonene blir kjent 

med hverandre. Kommunen må vite hvilke utfordringer og hvilke muligheter de frivillige 

organisasjonene i kommunen har, og organisasjonene må kjenne til mulighetene for 

samarbeid med kommunen.  

Det elektroniske spørreskjemaet ble sendt via e-post til totalt 86 organisasjoner registrert i 

Sokndal. Hele eller deler av undersøkelsen ble i alt besvart av til sammen 46 

organisasjoner, en svarprosent på 54 %. 38 organisasjoner har aktivitet i Sokndal kommune 

og var dermed kvalifiserte til å delta. Respondentene ble bedt om å svare på spørsmål fra 

fem hovedkategorier: Hva slags type forening de representerer, om foreningens 

medlemmer, ressurser, og lokaler, samarbeid med andre foreninger, næringsliv og 

kommune, samt foreningens egne mål og utfordringer. 

Listen over e-postadresser og organisasjoner ble laget på bakgrunn av 

Frivillighetsregisteret, og kommunens egne lister over foreninger i Sokndal. Foreningene og 

lagene som har svart, representerer et bredt spekter av frivilligheten i Sokndal kommune.  

Frivillighet Norge håper at undersøkelsen kan bidra til at Sokndal kommune, i dialog med 

frivilligheten, utvikler konkrete tiltak i sin frivillighetspolitikk som skaper vekst og utvikling for 

lag og foreninger i kommunen. 

Frivillighet Norge har gjennomført denne undersøkelsen i forskjellige kommuner over en 

lengre periode. Høsten 2020 publiseres det en rapport basert på 33 av disse kommunene, 

og omfatter over 3500 lag og foreninger. Resultatene fra den rapporten brukes som 

grunnlag for å sammenligne med Sokndals resultater.  
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Frivillig sektor i en nasjonal kontekst 
Frivillig sektor står i en særstilling i Norge. I Norge er det rundt 10 millioner medlemskap i om 

lag 100 000 lag og foreninger. Ifølge Frivillighet Norges Frivillighetsbarometer har hele 64 % 

av befolkningen over 15 år deltatt i frivillig arbeid i løpet av de 12 siste månedene1. Den 

frivillige innsatsen utgjør 142 000 årsverk, og det skapes verdier for over 130 milliarder 

kroner i frivillig sektor2. Til sammenligning tilsvarer dette over halvparten av verdiskapningen 

i industrien i Norge.  

Deltakelse i frivilligheten gir mennesker muligheten til å realisere interessene sine og til å 

bidra til nærmiljøet. Frivillige organisasjoner gir mennesker følelse av lokal identitet, 

tilhørighet, fellesskap, de skaper gode og inkluderende lokalmiljøer og styrker demokratiet. 

Så godt som alle kommuner har en næringspolitikk for å skape vekst og utvikling i det lokale 

næringslivet, men få kommuner har utviklet en frivillighetspolitikk.  

17 % av alle kommuner har et politisk behandlet dokument som omhandler kommunens 

forhold til frivilligheten3. Dette til tross for alt det frivillig innsats tilfører samfunnet lokalt og 

nasjonalt. Frivillighet Norge har derfor de siste årene påpekt nødvendigheten av at 

kommunene utvikler en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk. I samme periode har 

stortingsmeldinger og offentlige utredninger pekt på at frivilligheten kan bidra til å løse 

samfunnsutfordringer innen blant annet folkehelse, omsorg, beredskap, kultur og 

inkludering. For at frivilligheten skal kunne bidra mer må kommunen legge til rette for et godt 

samarbeid på frivillighetens premisser.  

Frivillighet Norge og KS har signert en plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og 

kommunal sektor4. Plattformen presiserer blant annet at kommunen og frivilligheten har ulike 

roller. Der heter det blant annet at "Kommunen har ansvaret for frivillighetspolitikken og for å 

tilrettelegge for dialog med frivilligheten. Frivillig sektor må bidra til utvikling av lokalmiljøet.” I 

tillegg presiseres det at samarbeid og samhandling skal baseres på at man er likeverdige 

parter og at partene må møte hverandre med tillit. Avtalen gir gode beskrivelser av hva slags 

grunnlag et konkret samarbeid mellom kommune og frivillighet bør bygge på. Partene 

anbefaler organisasjoner på lokalt nivå og de enkelte kommuner og fylkeskommuner å 

etablere tilsvarende samarbeidsplattformer. 

  

 
1 En årlig undersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup, se 
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Frivillighetsbarometeret/Frivillighetsbarometeret20
18.pdf  
2 I følge SSBs satellittregnskap for frivillig sektor, se www.ssb.no/orgsat/  
3 Frivillighet Norge har en oppdatert oversikt over kommuner som har vedtatt en frivillighetspolitikk på 
nettsiden www.frivillighetnorge.no https://www.nyhetsgrafikk.no/hosting_kunder/kart-frivillighetnorge-
2020/  
4 Se 
www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkomm
unalsektor.pdf  

http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Frivillighetsbarometeret/Frivillighetsbarometeret2018.pdf
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Frivillighetsbarometeret/Frivillighetsbarometeret2018.pdf
http://www.ssb.no/orgsat/
http://www.frivillighetnorge.no/
https://www.nyhetsgrafikk.no/hosting_kunder/kart-frivillighetnorge-2020/
https://www.nyhetsgrafikk.no/hosting_kunder/kart-frivillighetnorge-2020/
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf
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Om foreningene 
Blant de 38 organisasjonene som deltok i undersøkelsen er det stor variasjon i hva slags 

organisasjoner som deltar. 51 % av foreningene oppgir å ha en nasjonal eller regional 

tilknytning. Dette er lavere enn vi ser i andre undersøkelser Frivillighet Norge har 

gjennomført hvor 69 % oppgir å ha en regional eller nasjonal tilknytning.  

Det vanligste er at organisasjonene har aktiviteter ukentlig eller oftere noe 50 % oppgir å ha. 

Det er stor variasjon i hva slags aktivitet de oppgir å ha basert på deres kjerneaktiviteter. 

73% oppgir også at de har aktivitet som er åpen for personer som ikke er medlemmer.  

84 % av foreningene oppgir å ha medlemmer. Det oppgitte medlemstallet varierer fra 8 til 

550. Gjennomsnitts størrelsen er 131, mens medianen er 56. 48 % av respondenten oppgir 

å ha under 50 medlemmer. Det viser at tyngden av foreningene er små. 

På spørsmålet om hvordan medlemstallet har utviklet seg de siste 5 årene oppgir 53 % at 

medlemstallet har holdt seg stabilt. 20 % rapporterer om nedgang, mens 27 % rapporterer 

om oppgang. Sammenlignet med tidligere undersøkelser ser vi at færre i Sokndal opplever 

oppgang i medlemstallet og at noen flere opplever en sterk nedgang i medlemstallet. 
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Sokndal kommune

Det er gått sterkt ned Det er redusert noe Det er stabilt Det har økt mye Det har økt mye?
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Rekrutering 
Å rekruttere flere medlemmer og frivillige trekkes frem som en viktig måte for foreningene å 

utvikle seg på. På spørsmålet om hvor lett eller vanskelig det oppfattes å rekruttere 

medlemmer, frivillige og tillitsvalgte ser man at det oppfattes som litt enklere å rekruttere i 

Sokndal enn i de tidligere undersøkelsene. Likevel ser vi at tillitsvalgte oppfattes som særlig 

vanskelig å rekruttere. Dette trekkes også frem som en utfordring for foreningene.  

De som har lyktes med rekrutering trekker frem eksempler som direkte kontakt, sosiale 

medier, åpne arrangementer og å ha et godt tilbud til medlemmene.   
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Lokaler 
Det ble spurt om man eler, leier eller låner lokaler eller anlegg i dag. På dette spørsmålet er 

det mulig å velge flere alternativer. Det vanligste er å leie lokaler, noe 48 % gjør. 24 % eier 

sine egne lokaler, mens 30 % låner lokalene gratis. 9 % sier de ikke trenger lokaler, og 9 % 

sier at de mangler et sted å være.  

Blant de som leier sine lokaler gjør det fleste det av stiftelser eller andre private lokaler. 25 

% leier av kommunen og 25 % leier av næringslivet. Blant de som låner gratis låner flest av 

næringslivet (33%), mens 22 % hver låner av kommunen, private lokaler og andre.  

Respondentene rapporterer i hovedsak å være fornøyd med tilgangen på egnede lokaler, og 

mer fornøyd enn resultatene av tidligere undersøkelser.  

 

Tema knyttet til kommunen 
Kommunale tilskudd 
36 % av respondentene oppgir å få kommunalstøtte. Dette er en del lavere enn det man har 

sett i tidligere undersøkelser. Blant de som oppgir å få slik støtte oppgir 50 % at det er en 

betydelig eller stor andel av deres inntekter. Ingen oppgir at det er en liten del av deres 

inntekter.  

 

 

Samarbeid med kommunen  
82 % svarer at de oppfatter at Sokndal ønsker å samarbeide med frivilligheten. Dette er litt 

høyere enn i de tidligere undersøkelsene hvor tallet er 78 %.  

58 % oppgir å ha et samarbeid med kommunen i dag. Dette er noe lavere enn i de tidligere 

undersøkelsene hvor 63 % oppgir det samme. Disse samarbeidene anses som veldig 

vellykkede. På en skala fra 1 til 6, hvor 1 en lite vellykket og 6 er veldig vellykket, vurderer 

ingen samarbeidet lavere enn 4. I snitt vurderes samarbeidet til 4,8 som er et veldig godt 

resultat. Alle som i dag har et samarbeid med kommunen ønsker å fortsette samarbeidet i 

fremtiden. Også blant de som ikke samarbeider med kommunen i dag kan mange tenke seg 
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det i fremtiden. 93 % av de som ikke samarbeider med kommunen kan tenke seg å gjøre det 

i fremtiden. 

Møter mellom kommune og frivillige organisasjoner 
67 % ønsker at kommunen skal legge til rette for faste møter med lag og foreninger i 

kommunen. Her trekkes det blant annet frem at de kan være årlige eller oftere; at de må 

være relevant for de som skal delta; at kommune bør ha ansvaret for å organisere slike 

møter.  

Hvordan kan kommunen bidra til at foreningene sine mål? 
På spørsmålet om hvordan kommunen kan bidra til at foreningene når sine mål kommer det 

mange innspill, de kan samles i seks tema. Det temaet som har flest innspill er økonomisk 

hjelp, her trekkes det frem både driftsstøtte og økonomisk krisehjelp på grunn av korona. 

Temaet som med nest flest inspill er generell hjelp og bistand fra kommunen. Her trekkes 

det frem blant annet bistand med reguleringer og planer; faglig hjelp og inspirasjon; 

tilrettelegging for store arrangementer; og generelt å støtte opp om foreningenes utvikling.  

Lokaler er det temaet som tredje flest innspill handler om. Her trekkes særlig idrettsanlegg 

og lagringsplass frem. Temaet som så kommer er hjelp til synlighet eller rekrutering. Det er 

ønsker om hjelp til å vise frem lag og aktivitet til både politikere, administrasjon og 

innbyggere. 

De to temaene som har færrest innspill er møteplasser og samarbeid. Her trekkes det frem 

ønske om møteplasser for å bidra til gode samarbeid, og at kommunen må være villig til å 

møte organisasjoner når de har behov for det.  
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Anbefalinger 
 
En helhetlig frivillighetspolitikk 
Foreningene ønsker å vokse, å rekruttere flere medlemmer, utvide sine aktiviteter og å 

skape en god kommune å bo i, med et rikt aktivitetstilbud og kulturliv. Frivillighet Norge 

anbefaler kommunen å legge til rette for dialog med frivilligheten om hva de ønsker å gjøre 

og støtte opp om dette engasjementet – på frivillighetens premisser.  

En helhetlig frivillighetspolitikk bør være et strukturelt rammeverk som både frivillighet og 

kommune kan forholde seg til i sitt arbeid. Den bør både ta for seg kommunens 

rammebetingelser for de frivillige organisasjonene, og hvordan kommunen skal forholde seg 

til de frivillige organisasjonene. En god frivillighetspolitikk bør avklare hvordan samarbeidet 

mellom kommunen og frivillig sektor skal fungere. For å få til et godt samarbeid med flere 

deler av kommunene og at det ikke hvem man tar kontakt med avgjør hvilket svar man får, 

er det viktig at frivillighetspolitikken tar for seg alle deler av kommunen.  

Frivillighet Norge mener at kontaktpunkter for hele frivilligheten i prosessen med utviklingen 

av frivillighetspolitikken er en forutsetning for utvikling av en god kommunal 

frivillighetspolitikk.  

Økonomi 
Økonomi blir ikke trukket frem som en spesielt stor utfordring i kartleggingen, likevel er det 

tema flest trekker frem hvor kommunen kan bidra. Som en del av utviklingen av 

frivillighetspolitikken bør man også gå igjennom ordningene for økonomisk støtte til 

organisasjonene. I denne gjennomgangen bør organisasjonene involveres for å se på deres 

behov. På bakgrunn av dette må man vurdere muligheten til å etablere nye 

tilskuddsordninger og bidra med mer informasjon om tilgjengelige eksterne støtteordninger. 

En del av gjennomgangen må også handle om å gjøre ordninger så ubyråkratisk som mulig. 

Flere peker på at enklere søknadsprosesser og mer støtte fra kommunen vil gjøre driften 

enklere. I tillegg til å generelt gjøre søknadsprosessene så enkle som mulig bør man også 

sikre at man gir god og regelmessig opplæring til lag og foreninger. På generelt grunnlag 

anbefaler vi at tilskuddsordningene er frie midler og at søknads- og 

rapporteringsprosedyrene gjøres så enkle som mulig. 

Undersøkelsen ble gjennomført juni 2020, dette var fortsatt ganske tidlig i 

nedstengingsperioden og før det ble satt i gang mye aktivitet under nye et strengere 

smittevernregime. Det betyr at den økonomiske situasjonen kan ha endret seg for 

organisasjonene. Mye aktivitet er i dag dyrere enn til vanlig, blant annet på grunn av behovet 

for større lokaler og behov for mer administrasjon. Mange kan også ha mistet inntektskilder, 

for eksempel fra kontingent, deltakeravgift og sponsorer.   

Lokaler 
Lokaler kommer ikke frem som en utfordring, men fremheves som en måte kommunen kan 

bidra på. Kommunen er også en mindre bidragsyter i Sokndal, igjennom å leie eller låne ut 

lokaler, enn vi ser i mange andre kommuner. Tilgang på gratis og rimelige lokaler 

(møtesteder/arenaer for aktiviteter, grupper, kurs, lager etc.) generelt viktige for foreningene 

og avgjørende for å kunne ha aktivitet. Kommunen må også være bevist at dette er et behov 

som kan ha endret seg på grunn av korona situasjonen. I dag trenger man mye større 

lokaler for å gjennomføre aktivitet enn det man har trengt tidligere. Det kreves også mer 
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knyttet til renhold og andre smittevern tiltak som er både fordyrende og arbeidskrevende. 

Dette må kommunen også være bevist når man vurderer hvordan man låner ut lokaler.  

Gode lokaler har en markedsførende effekt i rekrutteringen av nye medlemmer. Vi anbefaler 

å se nærmere på hvordan kommunen kan legge til rette for flere gratis eller rimelige 

leieforhold. I tillegg anbefaler vi å se nærmere på hvordan kommunale bygg som er egnede 

kan gjøres tilgjengelig for flere foreninger og målgrupper når de ikke ellers er i bruk. Se for 

eksempel hvordan Drammen kommune har løst dette med sin portal her: 

https://booking.drammen.kommune.no/#/lokale?_k=15abnd . I en slik gjennomgang kan man 

også gå i dialog med andre aktører som har stor bygningsmasse i kommunen som ikke er i 

bruk på ettermiddagstid for å se om deres lokaler også kan gjøres mer tilgjengelig.  

Rekrutering 
Å rekruttere nye medlemmer og tillitsvalgte fremheves som viktig for organisasjonen, og 

særlig å rekruttere tillitsvalgte er en utfordring. Ut ifra Frivillighet Norges erfaring ser det ut til 

å være en sammenheng mellom rekruttering av flere medlemmer og kompetanse, 

økonomiske muskler og foreningenes evne til å øke aktivitetsnivået.  

Høsten 2020 gjorde også Frivillighet Norge en kartlegging blant våre medlemmer og andre 

organisasjoner hvor 35 % svarte at de hadde færre medlemmer nå enn i 2019. Dette kan 

gjøre rekrutering både viktigere og vanskeligere. Vi vet at de som gjør mest frivilliginnsats er 

i de eldre aldersgruppene som nå er i risikosonen. Dette kan føre med seg en ekstra 

utfordring for organisasjonene.  

Vi anbefaler å se nærmere på hvordan kommunen og foreningene kan samarbeide og legge 

til rette for tilbud om relevant opplæring/kursing som kan bidra til et mer målrettet 

rekrutteringsarbeid. Eksempler kan være tilbud om opplæring og bruk av sosiale medier som 

Facebook, Twitter, blogger etc. Andre tema for kurs kan være: Hvordan drive effektiv 

markedsføring av foreningen – Motivasjon av frivillige – Hvordan nå ut med din 

organisasjon. Denne type kurs kan gjerne holdes i regi av eksisterende kompetanse fra en 

forening som lykkes, men også i regi av kommunen med ansatte som har denne type 

kompetanse. Det anbefales at foreningene aktivt begynner å bruke den nasjonale 

nettportalen frivillighet.no som også tilbyr kurs.  

Det anbefales også å kartlegge hvilke kompetansebehov foreningene har for å øke sin 

kapasitet til å nå ut til flere med sine aktiviteter.  

Forenkling og kompetanse 
Kommunen har mulighet til å være en tilrettelegger for de frivillige organisasjonene, både i 

samarbeid og for aktiviteten de frivillige organisasjonene driver uavhengig av kommunen. I 

dette arbeidet er det viktig å følge opp kommunens rolle, gjennom å legge til rette for 

kommunikasjon, gode strukturer og økonomisk støtte. Kommunen er også en aktør som 

sitter på mye kompetanse. 

Kommunen må ta høyde for at administrasjonsarbeid legger press på foreningene, spesielt 

foreningenes styremedlemmer. Dette kan tappe foreningene for tid og kapasitet. Spesielt har 

dette blitt forsterket av korona situasjonen som har gjort det mer administrativt krevende å 

drive aktivitet. Kommunen bør sikre at deres regelverk og ordninger skaper forutsigbarhet og 

mulighet til å tenke langsiktig for alle typer foreninger.  

https://booking.drammen.kommune.no/#/lokale?_k=15abnd
https://booking.drammen.kommune.no/#/lokale?_k=15abnd
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Av konkrete forslag Frivillighet Norge anbefaler kommunen å iverksette for å legge bedre til 

rette for frivillig aktivitet er: 

• Tilby opplæring for styremedlemmer i frivillige foreninger i temaer som 

søknadsskriving, rekruttering og styrearbeid. Dette kan være med på å lette 

utfordringen med å rekruttere tillitsvalgte. 

• Bidra til arenaer hvor organisasjonenes aktiviteter blir synlig for innbyggerne 

• Forenkle byråkratiet ved å  

o Samle relevant informasjon om hvor og hvordan foreningene kan søke om 

støtte 

o Gi forutsigbare avtaler om driftsstøtte til foreningene som gjør at de kan 

planlegge aktivitetene sine  

o Gjennomgå offentlige lokaler med sikte på at disse er universelt utformet og 

tilgjengelig for frivilligheten når de ikke er i annen bruk.  

Møteplasser  
Mange ønsker seg faste møter med kommunen, og mellom kommunen og andre lag og 

foreninger. Frivillighet Norge anbefaler at kommunen ser nærmere på behovet for å etablere 

eller videreutvikle faste møteplasser for å fremme dialog og tettere samarbeid. Dette både 

mellom kommunen og hele bredden av foreninger i kommunen, og mellom foreningene.  

Kommunen og foreningene bør diskutere hva slike kontaktpunkter/møteplasser skal 

inneholde for at det skal være attraktivt for foreningene å delta. I tillegg bør man videre 

utforske hvilke behov organisasjonene har for kompetanseheving. Eksempler på tema for 

møter eller kompetansehevende tiltak kan være støtteordninger, faglig påfyll, viktige 

prosjekter som angår lokalsamfunnet/lokalmiljøet og sonderinger rundt 

samarbeidsrelasjoner. Det bør sendes ut en invitasjon med saksliste i god tid før møtet. Det 

anbefales at slike møteplasser arrangeres i et nært samarbeid.  
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Noen linker til videre inspirasjon 
Vil du vite mer om frivillighetspolitikk og dialog og samhandling mellom frivillig og kommunal 

sektor kan du se mer på www.samhandlingskoden.no  

Frivillighet Norges ti frivillighetspolitiske bud:  
http://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/de_ti_frivillighetspolitiske_bud/  

Frivillighet Norge - Frivillighetsbarometeret 2019  
Frivillighetsbarometeret er en befolkningsrepresentativ undersøkelse blant alle over 16 år. 

Undersøkelsen gjennomføres årlig 

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/frivillighetsbarometeret-2019  

Link til Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform:   
Kommunene og frivilligheten står overfor mange av de samme samfunnsutfordringene. 

Under punktet Samfunnstrender frivilligheten møter i Frivillighet Norges frivillighetspolitiske 

plattform kan man på en kortfattet måte se hvordan frivilligheten bidrar som samfunnsaktør. 

http://www.frivillighetnorge.no/no/Frivillighetspolitikk/frivillighetspolitisk_plattform/  

Link til samarbeidsplattform mellom Frivillighet Norge og KS:  
Legg særlig merke til at partene anbefaler at det etableres et frivillighetsforum/råd der 

bredden av frivilligheten er representert, for å styrke den kontinuerlige dialogen med 

kommunen: 

http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomf

rivilligogkommunalsektor.pdf  

Link til Flekkefjord kommunes frivillighetserklæring:  
Erklæringen er utviklet i nær dialog med bredden av lag og foreninger lokalt. 

https://www.flekkefjord.kommune.no/frivillighetserklaering.6279293-519864.html  

Link til Færder kommune frivillighetsstrategi og handlingsplan  
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-

utleie/frivillighet/frivillighetsstrategi/  

Både Flekkefjord og Færders frivillighetsstrategi tydeliggjør hvordan kommunen ønsker å 

forholde seg til frivilligheten. Se også andre eksempler i Frivillighet Norges kommunekart 

her: https://www.nyhetsgrafikk.no/hosting_kunder/kart-frivillighetnorge-2020/  

Frivillighet Norge anbefaler at det utarbeides tilsvarende politisk dokument som 

konkretiserer kommunens forhold til frivillig sektor lokalt. Disse omtales ofte som en 

frivillighetsplan, frivillighetsmelding, frivillighetsstrategi eller frivillighetserklæring og danner 

grunnlaget for kommunens frivillighetspolitikk. Frivillighetspolitikken bør inngå som en del av 

kommuneplanens samfunnsdel og konkretiseres gjennom tiltak i aktuelle 

kommunedelplaner.  

Frivillighet Norge – Rapport om utvikling av en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk 
(2018)  
I desember 2018 lanserte Frivillighet Norge rapporten “Utvikling av en helhetlig kommunal 

frivillighetspolitikk”. Denne har anbefalinger til god frivillighetspolitikk fra frivillige lag og 

foreninger i 26 kommuner.  

https://static1.squarespace.com/static/5cd8fcf9c2ff617c46ab2ad1/t/5cdd25f41905f45d58d1a

a43/1557997055941/Rapport+Kafedialog.pdf  

http://www.samhandlingskoden.no/
http://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/de_ti_frivillighetspolitiske_bud/
https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/frivillighetsbarometeret-2019
http://www.frivillighetnorge.no/no/Frivillighetspolitikk/frivillighetspolitisk_plattform/
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf
https://www.flekkefjord.kommune.no/frivillighetserklaering.6279293-519864.html
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/frivillighet/frivillighetsstrategi/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/frivillighet/frivillighetsstrategi/
https://www.nyhetsgrafikk.no/hosting_kunder/kart-frivillighetnorge-2020/
https://static1.squarespace.com/static/5cd8fcf9c2ff617c46ab2ad1/t/5cdd25f41905f45d58d1aa43/1557997055941/Rapport+Kafedialog.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5cd8fcf9c2ff617c46ab2ad1/t/5cdd25f41905f45d58d1aa43/1557997055941/Rapport+Kafedialog.pdf
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Frivillighet Norge – Rapport om kartlegginger fra kommuner som er i prosess med å 
utvikle en frivillighetspolitikk (2020)  
https://static1.squarespace.com/static/5cd8fcf9c2ff617c46ab2ad1/t/5f982d2f71d833413a7d5

c4c/1603808581017/Frivillighetspolitikk+i+kommunene+V2.pdf  

Institutt for samfunnsforskning - Frivillig sektors økonomi og lokallagenes 
rammevilkår  
I denne rapporten vises det blant annet til at kommuner med en frivillighetspolitikk har et 

større fokus på å ta en tilretteleggerrolle for frivillig aktivitet – noe som også gir utslag i 

rammevilkårene for frivillig sektor knyttet til økonomi og tilgang på lokaler – Og inngåelse av 

partnerskap i ulike prosjekter og tiltak.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/finansiering-av-frivillighet/id2691432/  

Institutt for samfunnsforskning - Lokal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner  
I denne rapporten konkluderes det blant annet med at: - om kommuner har utviklet 

eller formalisert en egen frivilligpolitikk, så har det betydning for det konkrete samspillet 

mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Det er på integreringsfeltet, innenfor kultur, 

fritid og idrett, og på helse- og omsorgsfeltet at variasjonen er størst og at frivilligpolitikk har 

størst betydning.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommunal-frivillighetspolitikk-og-lokale-

organisasjoner/id2691441/  

Institutt for samfunnsforskning - Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og 
kommuner i lokalt beredskapsarbeid  
https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2638300   

Frivillig.no  
Frivillig.no er en nasjonal oppslagstavle der frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, 

menigheter og kulturfestivaler kan legge ut oppdrag de ønsker seg nye frivillige til.   

Ved å samle alle frivillige oppdrag ett sted er det lettere for folk å finne noe de kan gjøre som 

frivillig i en organisasjon i sin kommune. Om lag 40% av den norske befolkningen kjenner til 

denne nettportalen  

Ungfritid.no  
Fra og med 2021 etableres Ungfritid.no hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige 

fritidsaktiviteter for barn og unge. Vi gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne 

deltagere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter.  

https://www.dropbox.com/s/buupq38zmjov5oy/Ungfritid%20presentasjon.mp4?dl=0  

Frivillighetens år 2022  
2022 er Frivillighetens år. Dette er forankret i Frivillighetsmeldingen fra desember 2018. Året 

skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise 

frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. Kulturdepartementet 

har gitt Frivillighet Norge det koordinerende ansvaret for gjennomføringen av dette året.  

Se mer her: https://www.frivillighetensår.no  

De ti frivillighetspolitiske bud 
På Frivillighet Norges årsmøte 2015 vedtok en samlet frivillighet ti frivillighetspolitiske bud for 

samarbeid mellom frivillig sektor og kommune. Vi anbefaler at kommunene bruker disse i 

utvikling av sin frivillighetspolitikk. Disse er lagt ved nedenfor. 

https://static1.squarespace.com/static/5cd8fcf9c2ff617c46ab2ad1/t/5f982d2f71d833413a7d5c4c/1603808581017/Frivillighetspolitikk+i+kommunene+V2.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5cd8fcf9c2ff617c46ab2ad1/t/5f982d2f71d833413a7d5c4c/1603808581017/Frivillighetspolitikk+i+kommunene+V2.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/finansiering-av-frivillighet/id2691432/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommunal-frivillighetspolitikk-og-lokale-organisasjoner/id2691441/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommunal-frivillighetspolitikk-og-lokale-organisasjoner/id2691441/
https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2638300
https://www.dropbox.com/s/buupq38zmjov5oy/Ungfritid%20presentasjon.mp4?dl=0
https://www.frivillighetensår.no/
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1. Kjenn frivilligheten i kommunen din 

Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene. Hva driver de med? Hvilke mål, 

ressurser og utfordringer har de? Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv, eller 

organisasjoner?  

2. Vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk   

Inviter hele bredden av frivilligheten til dialog. Tenk frivillighet i all kommunal planlegging. 

Frivillighetspolitikken bør revurderes ved nytt kommunestyre.   

3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi   

Frivillige er frie og villige til å gjøre det de vil. Det må de få lov til å være, ellers dør 

frivilligheten ut.   

4. Forenkling gir mer frivillighet   

Tiden som brukes på byråkrati er tid som kan brukes på mer frivillighet. Gjennomfør tiltak 

som forenkler søknadsskriving, rapportering og kontakt med kommunen.  

5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling   

Vis organisasjonene tillit og legg til rette for at de kan nå sine egne mål. Da når kommunen 

samtidig mange av sine mål.   

6. Skap dialog med frivillighet 

Skap faste møteplasser for organisasjonene. Rådfør dere med frivilligheten. Gi kommunalt 

ansatte opplæring i frivillighetsmangfoldet, slik at de kan invitere flere folk til å bli med. Husk 

at frivillige ofte jobber, så møter må være etter arbeidstid! 

7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi 

Frivilligheten er «samfunnets vaktbikkje» og skaper bl.a. lokalsamfunnsutvikling, kunnskap, 

sosiale møteplasser, tilhørighet, demokratiopplæring og er helsefremmende. 

8. Gi frie midler  

Frie midler er en forutsetning for at frivilligheten kan vokse på egne premisser. 

9. Ikke konkurrer med frivilligheten   

Tilrettelegg for bedre rekruttering av frivillige til organisasjonene. Ikke «stjel» de frivillige fra 

organisasjonene for å utføre kommunale tiltak.   

10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten   

Forutsigbare rammer skaper bærekraftig drift og utvikling i frivilligheten. Et eksempel er å 

legge til rette for lokaler som frivilligheten kan bruke. 
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Om Frivillighet Norge 
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider 

blant annet for at kommunene utvikler en helhetlig frivillighetspolitikk/strategi for å skape 

vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i lokalt kultur- og samfunnsliv. 

Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle 

deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.  

Vi har omlag 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer omlag 

50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er 

minoritetsorganisasjoner. Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og er regjeringens 

innspillpartner i frivillighetspolitiske spørsmål. Se mer om Frivillighet Norge på 

www.frivillighetnorge.no 

 

http://www.frivillighetnorge.no/

