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Høringsuttalelse om Frivillighetserklæringen 
 

Vi viser til høringsbrev av 05.12.2014 fra Kulturdepartementet og takker for muligheten til å komme 

med innspill til Frivillighetserklæringen. 

 

Vi setter stor pris på at regjeringen ønsker å stadfeste samspillet med frivillig sektor gjennom en slik 

erklæring. Spesielt synes vi det er viktig å legge til grunn den verdiskapingen som frivillig sektor 

bidrar til i samfunnet. 

 

Kommentarer til pkt 1 Grunnlag for samspillet 

I forslaget til erklæringen kan vi lese at "Frivillige organisasjoner er betydningsfulle talerør på vegne 

av sine medlemmer og deltakere".  

 

Det norske hageselskap mener at en slik definisjon er for snever. Frivillige organisasjoner har 

alltid vært- og er betydningsfulle talerør for samfunnet generelt innenfor den sektoren som 

organisasjonen har sitt virke i. 

 

Det norske hageselskap støtter regjeringens intensjon om frivillighetens selvstendige rolle, ønsket om 

å gi handlingsrom og tilrettelegge for vekst.  

2/3 av Norges befolkning jobber hver dag frivillig for å bygge velferdssamfunnet og bedre 

menneskers livskvalitet. Verdiskapingen i frivillige organisasjoner tilsvarer mer enn halvparten av 

verdiskapingen i norsk industri. 

For å organisere, drifte og utvikle landsdekkende, frivillige organisasjoner og sette disse i stand til å 

yte en slik verdiskaping lokalt, er det helt nødvendig med en sentral administrasjon. Prosjektmidler og 

private støtteordninger bidrar ikke til å dekke faste kostnader som lønn, husleie, strøm, utstyr o.l.  

– kostnader som i hovedsak er basert på langsiktige avtaler. Uten slike forutsigbare rammebetingelser 

vil det også bli færre ressurser å sette av til arbeidet med å søke offentlig og privat prosjektbasert 

finansiering. 

 

Frivillige organisasjoner trenger forutsigbare, økonomiske driftsrammer som ikke er knyttet til 

enkeltprosjekter eller -aktiviteter, for å tilrettelegge for vekst og bidra til en velferdsutvikling 

som hele landet kan nyte godt av.  
 

 

Kommentarer til pkt 2 Rammeverk for samspillet 

Det norske hageselskap støtter regjeringens intensjon om forenkling og forutsigbarhet for drift, og 

erkjennelsen av at frivillig sektor er en viktig bestanddel i politiske prosesser.  

Det er lange tradisjoner for slik medvirkning.  
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For å kunne bidra med et samlet budskap i politiske beslutningsprosesser, vil det være behov 

for en sentralt drevet administrasjon med forutsigbare, økonomiske rammebetingelser som 

beskrevet under pkt 1. 

 

 

Kommentarer til pkt 3 Oppfølging av erklæringen 

Det norske hageselskap er glad for intensjonen om en bred forankring av erklæringen i regjeringen, 

og at erklæringen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom regjeringen og 

frivillig sektor.  

 

For å få dette til, mener Det norske hageselskap at det vil være helt grunnleggende med 

flerårige sektorpolitiske samarbeidsavtaler og gjensidig oppfølging av disse. 
 

 

 

For øvrig viser vi til felles høringssvar fra 16 organisasjoner knyttet til statsbudsjettets  

kap.1138, post 70. 

Vi takker for arbeidet så langt, og ser frem til å kunne bidra til verdiskaping i Norge også i fremtiden! 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
 

Tove Berg 

Direktør 


