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Høring - Frivillighetserklæringen 
Det vises til Deres brev av 5. desember 2014 i ovennevnte sak, og vi vil takke for 

muligheten til å komme med innspill til høringen. 

 

Kirkerådet har gjennomgått høringsdokumentet og er positiv til at regjeringen nå 

fremmer en plattform for frivillighetsarbeidet.  

 

Erklæringen er på et overordnet og generelt nivå, men vi håper den vil gi et godt 

grunnlag for samarbeidet mellom staten og frivillig sektor i årene fremover samt gi gode 

rammevilkår for sektoren som er en betydelig innsatsfaktor for å løse mange oppgaver i 

velferdssamfunnet vårt. 

 

Skal deltakelsen i frivillig sektor være like høy i tiden fremover og skal kirken og 

organisasjonene fortsette å fylle sine funksjoner i demokratiet og velferdssamfunnet, må 

det offentlige bidra med rammevilkår som fremmer frivilligheten. Dette handler om 

forenkling/mindre byråkrati, ulike former for tilrettelegging og offentlige tilskudd.  

 

Kirkerådet er glad for at regjeringen har lagt fram utkast til en Frivillighetserklæring, 

som beskriver regjeringens intensjoner for samspillet mellom staten og de frivillige 

organisasjonene, for å sikre frivilligheten gode rammevilkår og mulighet til å utvikle 

seg i tråd med sin egenart. Erklæringer om samspill mellom frivillig- og offentlig sektor 

er utviklet i en rekke land, som oftest i form av samarbeidsavtaler mellom frivilligheten 

og det offentlige. De bidrar til forutsigbarhet for frivilligheten og er et godt fundament 

for utvikling av frivillighetspolitikk. 

 

Kirkerådet vil arbeide for at regjeringens Frivillighetserklæring blir første steg på veien 

mot en overordnet og forpliktende overenskomst om prinsippene for all dialog og alt 

samspill mellom hele offentlig sektor og frivilligheten.  

 

Kirkerådet er glad for at regjeringen tydelig uttrykker at koordineringsansvaret for 

frivillighetspolitikken i staten er plassert ett sted: i Kulturdepartementet, og at det er 

dette departementets ansvar å sørge for en styrket kunnskap og samhandling på tvers av 

departementene. For å få gjennomført en helhetlig frivillighetspolitikk er det viktig med 

en aktiv pådriver for koordinasjon av departementenes praksis, holdninger og 

fortolkninger. 

 

Dato:  26.02.2015  Vår ref: 14/3954 - 3  JOS (15/2327)   Deres ref:   



 

 

 

 

 

2 

Kirkerådet vil understreke viktigheten av at regjeringen legger til rette for at 

frivilligheten får arbeide med de oppgavene og de målene som den selv prioriterer som 

viktig. 

 

Kirkerådet ser det som viktig at en har en mangfoldig frivillighet for å opprettholde den 

høye deltakelsen, og at mangfoldigheten derfor er en verdi i seg selv. 

 

Kirkerådet foreslår at Frivillighetserklæringen bør vurderes revidert hvert andre eller 

tredje år i lyse av de erfaringene som gjøres og den generelle samfunnsutviklingen.  

 

Videre foreslår Kirkerådet at regjeringen vurderer å invitere Stortinget til å drøfte 

frivillighetspolitikken med utgangspunkt i oppfølgingen av Frivillighetserklæringen 

minst en gang i hver Storingsperiode. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jens-Petter Johnsen  

Direktør Jahn-Oluf Skonnord  

 juridisk rådgiver  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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