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Frivilligheten i Norge 

• 115 000 årsverk  

• 101 milliarder i verdiskapning 

• 79 % av befolkningen er medlem 

• 64 % av befolkningen deltar  

• 36 % av minoritetsbefolkningen deltar  

• 80 - 90 000 lag og foreninger 



Hvilke organisasjoner 

er man aktive i? 
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Den verdifulle frivilligheten 
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De ti frivillighets-

politiske bud 



• Hvem, hva, hvordan? 

• Hvilke ressurser og utfordringer har de? 

• Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv 

og andre organisasjoner? 

 

 

1. Innhent kunnskap om de frivillige 

organisasjonene i kommunen 



2. Vedta en helhetlig 

kommunal frivillighetspolitikk 

• Inviter hele bredden 

• All frivillig planlegging –ikke bare kultur og helse 

• Opplæring av kommunalt ansatte 

• Rekrutter deltakere og frivillige 



3. Anerkjenn frivillighetens 

egenverdi 

• Frivillige er frie og villige! 

• Ikke la frivilligheten dø ut 



4. Anerkjenn frivillighetens 

merverdi 

• Organisasjonene skaper verdier langt utenfor 

formålet sitt: 

• Sosiale møteplasser 

• Demokratiopplæring 

• Sosial kapital 

• Lokalsamfunnsutvikling osv. 



5. Forenkling gir 

mer frivillighet 

• Tiden som brukes på byråkrati kan brukes på mer 

frivillighet 

• Forenkle søknad / rapportering 

• Forenkle tid som brukes med kommunen 

 



6. Tilrettelegg for 

frivillighetens egenutvikling 

• Hjelp frivilligheten å nå sine mål 

• Da når kommunen også mange av sine mål 

 

 

 



7. Skap dialog 

med frivilligheten 

• Skap faste møteplasser 

• Rådfør med frivilligheten 

• Husk at vi ofte jobber på dagtid! 



8. Gi frie midler 

• Lar frivilligheten vokse på egne premisser 

• Frigjør unødvendig tid som brukes på byråkrati 

 

 

 

 



9. Ikke konkurrer 

med frivilligheten 

• Sjekk om en organisasjon vil videreutvikle et tema 

• Ikke ta frivillige fra frivilligheten 

 

 

 



10. Skap forutsigbarhet 

for frivilligheten 

• Møteplasser 

• Tilskuddsordninger 

• En dør inn til kommunen 

 














