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Høringsuttalelseom regjeringensfrivillighetserklæring

Lions Clubs International, MD104 Norge (LCI, Norge) ser med stor velvilje på regjerings forslag til

en Frivillighetserklæring. Det er nesten så en har lyst til å si: "Det var sannelig på tide". Som

regjeringen selv sier i innledningen har frivillig arbeid en lang tradisjon i vårt land, men det er først

nå i 2014 at en regjering legger til rette for et mer formelt samarbeid med Frivilligheten. Det setter

vi stor pris på.

Regjeringens forslag til Frivillighetserklæring er delt inn i tre deler.

Grunnlag for samspillet
LCI, Norge støtter Regjeringens vektlegging av at Frivillighetens selvstendige rolle skal bevares.

Regjeringens syn på Frivillige organisasjoner som arenaer for deltakelse og demokratibygging er

helt i tråd med LCI, Norges syn. Regjeringens forslag til honnørord i forbindelse med samspill

regjering - frivillig sektor skaper store forventinger hos de hundre tusener som utgjør

Frivilligheten.

Rammeverk for samspillet
Regjeringeus kuiepurikter for å styrke medviikningen fra-frivilligheten inn i de politiske

beslutningene på ulike plan viser gjennomføringsvilje. Særlig det siste kulepunktet om å gjøre

informasjonen om politiske prosesser og beslutninger enkelt tilgjengelig, er viktig for å lykkes.

Å styrke kunnskapen om frivillig sektor gjennom økt fokus på forskning på sivilsamfunnet generelt

og særskilt frivillig sektor, vil være med på å kunne tallfeste frivillig sektors bidrag til fellesskapet.

Regjeringens fokus på forenkling og samordning er noe LCI, Norge ser fram til. Mer tid til

aktiviteter og mindre på rapporter og søknader er helt i tråd med hvordan vi ønsker å arbeide.

LCI, Norge ser fram til økt tilgjengelighet av tilskuddsordninger, lover, retningslinjer, ja, kort sagt

all vesentlig informasjon for Frivilligheten. økt bruk av Frivillighetsregisteret forutsetter en

forenkling av dagens system. Å kunne registrere og endre informasjon i registeret bør kunne

gjøres enklere enn med dagens versjon.

Oppfølging av erklæringen
LCI, Norge ser fram til hvordan regjeringen har tenkt å gjennomføre kulepunkt 3. Et punkt som er

vesentlig å få på plass for å kunne lykkes.
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