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HØRING – FRIVILLIGHETSERKLÆRINGEN   

 FRA BASISGRUPPEN /NETTVERKENE FOR FRIVILLIGSENTRALENE I REGION  2 

 

HØRINGSUTTALELSE  FRA BASISGRUPPENE/  NETTVERKENE  FOR 

FRIVILLIGSENTRALENE I REGION  2 

Kulturdepartementet har sendt ut høringsutkast til Frivillighetserklæringen – erklæring 
for samspillet mellom regjerningen og frivillig sektor.  Frivilligsentralene er invitert til å 
uttale seg i forbindelse med høringsutkastet. Frivilligsentralene i Region 2 
(Frivilligsentralene i  Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold, Oslo og Østfold) har valgt 
å gå sammen om denne uttalelsen. 
 
Det er mye bra i Frivillighetserklæringen, og vi støtter ønsket om et godt samspill 
mellom regjeringen og frivillig sektor.  Vi har følgende  kommentarer til erklæringen: 
 

1. Grunnlag for samspillet 

 Hva innebærer begrepet ‘frivillig sektor’, og hvem er premissleverandør for 
frivillig sektor? Hvis Regjeringen bruker Frivillighet Norge som 
premissleverandør for frivillig sektor, er få Frivilligsentraler representert 
der. Noen Frivilligsentraler er representert gjennom sin eierorganisasjon, 
men sentralene som er eid av en kommune, eller som har en kommunal 
representant i styret, kan ikke være medlem i Frivillighet Norge. 
Frivilligsentralene ønsker at deres stemme kommer frem når ‘frivillig 
sektor’ blir nevnt. Erfaringen er at Frivilligsentralene til tider  ikke er med i 
begrepet ‘frivillige organisasjoner, lag og foreninger’ og kan lett bli «glemt» 
i når det snakkes om frivillig sektor. 

 
Begrepene ‘Frivillighet, frivillighetens egenart og frivillig’ defineres ikke. 
Det etterlyser vi. Hva betyr f.eks. ‘frivillighet’’? Hva er forskjellen på 
frivillighet og frivillige organisasjoner? Hvor kommer Frivilligsentralene 
inn? 
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 Frivilligsentralene, er som påpekt tidligere i høringsuttalelsen, til tider ikke 
med  i begrepet ‘frivillige  organisasjoner, lag og  foreninger’. Derfor mener 
vi at Frivilligsentralene må inn spesifikt som aktør i Frivilligerklæringen, 
f.eks. under pkt. 1 Grunnlag for samspillet: 

Regjeringen anerkjenner frivillige organisasjoner og 
Frivilligsentralene som arenaer for deltakelse og 
demokratibygging.  

 

 Frivillighetserklæringen sier bl.a. at ‘Regjeringens samspill med frivillig 
sektor skal preges av forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet.’ 
Hvordan skal det legges til rette for dette samspillet? Det er flotte ord, som 
vi gir vår tilslutning til, men hvilke  tiltak  er tenkt for å oppnå dette? 

 

2. Rammeverk for samspillet 

 Skal Frivilligsentralene få være med og påvirke/ medvirke i politiske 
prosesser, må også Regjeringen invitere inn Frivilligsentralene.   
 

 En Samarbeidsgruppe for Frivilligsentralene i Norge ble valgt av og blant 
nettverkslederne i november 2014. Denne gruppen har representanter fra 
alle de 4 regionene som Frivilligsentralene er delt inn i, og 
samarbeidsgruppen skal jobbe for alle Frivilligsentralene i landet. Det er 
bare å ta kontakt, f.eks. gjennom undertegnede som representerer Region 2 
i Samarbeidsgruppen (esther.marie.lier@bymisjon.no / tlf 97 18 62 65) . 
 

 Når regjeringen snakker om ‘frivillige organisasjoners medvirkning’, faller 
Frivilligsentralene igjen utenfor. Derfor ber vi om å bli nevnt i erklæringen. 

 

 Takk for forslaget om forenkling og samordning, med mindre tid på 
søknader og rapportering, og å tilpasse tilskuddsordninger – uavhengig av 
hvilket departement, direktorat eller etat det gjelder. Det er bra! 

 
Det er imdlertid en sak flere Frivilligsentraler ønsker endret mht 
rapportering: 
I dag mottar Frivilligsentralene  statlig støtte fra Kulturdepartementet og 
rapporterer til Helsedepartementet. Uansett eierform vil kommunale og 
statlige tilskudd bli rapportert på Kostra-streng 234, og vi anser dette som 
helt feil når det gjelder lønn og drift av Frivilligsentralene. Dette gir også 
helt feil utrykk i rapporteringen i Kostra, særlig når vi vet at det er der 
politikerne henter informasjon om videre drift/behov i økonomiske 
forhold. Er det mulig å endre denne rapportering til en annen streng, 
eksempelvis Kultur (kulturaktiviteter ) Kostra-streng 5830? 

mailto:esther.marie.lier@bymisjon.no
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3. Oppfølging av erklæringen 

 Skal oppfølgingen bli vellykket, noe vi tror den kan bli, er det nødvendig, i 
alle ledd og i alle departementer, at Frivilligsentralene regnes som en 
naturlig del av frivillig sektor. Slik det er nå, skjer ikke dette. 
Frivilligsentralene måtte selv etterlyse å bli inkludert i høringen.  

 Vi ser frem til nasjonale møteplasser mellom frivillig sektor, kommune og 
stat! 

 
Frivilligsentralene i Region 2 ser frem til videre samarbeid med Regjeringen og 
Kulturdepartementet! 
 
 
 
 
For Basisgruppen for Frivilligsentralene i Region 2 v/ nettverkslederne, 
  
Marianne Hafte  Gijs Mans   Sigrid Engenes  
Nettverket   Nettverket   Nettverket 
Vest-Agder     Aust-Agder   Aust-Agder 

 
 
Solveig Kivle   Gisle Lunde   Hilde Holm  
Nettverket   Nettverket   Nettverket 
Telemark   Telemark   Vestfold 

 
     
Thomas Lange  Margrete Robøle  Esther Marie Lier     
Akerselva   Nettverket   Nettverket 
Nettverket (Oslo)  Oslo Nord   Oslo Vest 

 
 
Wenche Erichsen  Freddy Hagen  
Nettverket   Nettverket 
Østfold    Østfold 

 
 
 
 
 
 
 
Esther Marie Lier 
Daglig leder Ullern Frivilligsentral/ 
Leder av Basisgruppen i Region 2 
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