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Hellerud, 10. februar 2015 

Høringsuttalelse: Frivillighetserklæringen 
4H Norge viser til brev fra Kulturdepartementet datert 5. desember 2014, og takker for 
muligheten til å komme med innspill til Frivillighetserklæringen. 

4H syns det er mye bra i erklæringen, og vi setter pris på intensjonen om forenkling og 
forutsigbarhet. På samme måte som regjeringen, ønsker vi at mest mulig av midlene skal gå 
til aktivitet for medlemmer og andre, og minst mulig til byråkrati. Vi ønsker likevel å påpeke at 
for landsdekkende organisasjoner er det nødvendig med en administrasjon for å utvikle 
organisasjonen og for å legge til rette for aktivitet lokalt.  

Kommentarer til pkt. 1 Grunnlag for samspillet 

I erklæringen kan vi lese at "Frivillige organisasjoner er betydningsfulle talerør på vegne av 
sine medlemmer og deltakere". 4H ønsker å understreke at frivillige organisasjoner også kan 
være betydningsfulle talerør for andre deler av samfunnet enn bare medlemmer og 
deltakere. Det er lange tradisjoner for at frivillige organisasjoner også hever stemmen på 
vegne av sektorer organisasjonen jobber for.  

Kommentarer til pkt. 2 Rammeverk for samspillet 

I erklæringen er man opptatt av forenkling og forutsigbarhet. I Sundvollenerklæringen er 
også regjeringen opptatt av frivillighetens selvstendighet. 4H ønsker å poengtere at 
frivillighetens selvstendighet i stor grad er avhengig av forutsigbare driftsrammer fra ulike 
støtteordninger det offentlige disponerer. Organisasjonene ønsker og trenger forutsigbarhet i 
sin drift, og trenger offentlig støtte også for å hente private penger. For mange 
organisasjoner er ikke store pengegaver hverdagen, og de fleste private støtteordningene gir 
ikke midler til drift, og er som oftest knyttet opp mot prosjekt. Prosjektfinansiering er en større 
trussel mot organisasjoners selvstendighet enn offentlig driftsstøtte.  

4H mener det er svært viktig at samhandlingen mellom departementene, men også mellom 
andre offentlige instanser, blir god slik at den forenklingen man ønsker å oppnå, faktisk blir 
gjennomført. Det vil også gjøre det langt lettere for organisasjonene å snakke samme språk 
uavhengig av hvilket offentlig organ man snakker med.  

 

Avslutningsvis vil vi igjen takke for intensjonen som ligger i erklæringen. Vi ser frem til at den 
blir fulgt opp i praktisk politikk for frivilligheten.  

 

Vennlig hilsen 
4H Norge 

 

Kari Heggelund  Sølvi Egner-Kaupang 
leder  generalsekretær 
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