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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FRIVILLIGHETSERKLÆRINGEN FRA FRIVILLIG 

ROGALAND, SAMMENSLUTNINGEN AV ALLE FRIVILLIGSENTRALENE I 

ROGALAND. 

 

 

 

Vi berømmer regjeringen for å utarbeide en frivillighetserklæring som vektlegger 

frivilligheten som en stor og viktig del av samfunnet der dagens velferdssamfunn er bygget på 

en grunnmur etablert gjennom frivillige organisasjoners innsats.  Regjeringen påpeker 

mangfoldet som en styrke og at frivilligheten bygger på menneskers engasjement og ubetalte 

innsats.  

 

 

 

Frivillig Rogaland har følgende merknader til Frivillighetserklæringen: 

 

 

 

 

1. Frivilligsentralene  

Når regjeringen vil legge til rette for et sterkt sivilsamfunn som kan være en motvekt 

til statens makt er det med undring vi registrerer at frivilligsentralenes rolle ikke er 

omtalt i frivillighetserklæringen. Det finnes omlag 400 frivilligsentraler i Norge som 

er et viktig supplement til offentlig tjenesteproduksjon og frivillighet generelt. 

Svakheten har vært at frivilligsentralene ikke har hatt en nasjonal, demokratisk 

paraplyorganisasjon, et forum som representerer frivilligsentralene overfor 

myndighetene. Det vil være på plass i 2015. Når frivillighetserklæringen skal sikre en 

mer enhetlig praksis for frivillig sektors involvering i politiske prosesser på nasjonalt 

plan vil en paraplyorganisasjon som representerer alle frivilligsentraler ha betydning. 

Et nasjonalt forum for frivilligsentralene vil ha en naturlig plass i et årlig statusmøte 

mellom frivillig sektor og regjeringen der frivillighetserklæringen er tema.  

 Når regjeringen kun henviser til Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig 

 og kommunal sektor inngått av KS og Frivillighet Norge dekker det bare en del av 

 frivilligheten. Om lag halvparten av landets frivilligsentraler er kommunalt drevet og 

 er således ikke berettiget medlemskap i Frivillighet Norge. 

 

 

 

 



2. Grunnlag for samspillet 

Regjeringen anerkjenner at frivillig engasjement og frivillige organisasjoner styrker 

demokratiet på lokalt og nasjonalt og at det må legges tilrette for frivillighetenes 

deltakelse i politiske prosesser.  

Vi ønsker å være en pådriver for at alle kommuner vedtar en frivillighetspolitikk som 

løfter frem områder av tjenestetilbudet som gir rom for bruk av frivillig ressurser, 

etablering av samarbeidsråd med frivillige organisasjoner mm. Kulturdepartementet 

bør også gi tydelige signaler til kommunene om utarbeidelse av delplan for frivillighet. 

 

 

 

 

3. Rammeverk for samspillet 

 

 

a. Ressurser 

Når Regjeringen anerkjenner frivillighetens verdi - for den som er frivillig, for 

den som mottar resultat av frivillig innsats og for samfunnet som helhet trenger 

frivilligheten tilstrekkelig med økonomiske ressurser for å utføre sine 

oppgaver. Statstilskuddene til frivilligsentralene har ikke fulgt prisutviklingen. 

Statstilskuddene må heves til anstendig nivå for at ikke frivilligsentralenes 

hovedvirksomhet blir innsamlingsaktiviteter.  

 

 

b. Styrke kunnskap om frivillig sektor ved å bidra til forskning og utredning på 

sivilsamfunn og frivillig sektor samt gjøre forskningen tilgjengelig. 

Regjeringen vektlegger forenkling og at frivillige organisasjoner skal bruke 

mindre tid på søknader og rapportering. 

 

 Vi mener at god dokumentasjon gjennom relevant rapportering er et viktig 

 grunnlag for forskning på frivillighet. Regjeringen stiller for lite krav til 

 rapportering i dag. En uheldig konsekvens av at vi ikke rapporterer noe 

 angående aktivitet pr i dag, er at frivilligsentralene blir usynlige i  satellitt-   

regnskapet som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har for frivillig sektor. Det som  der er 

 registrert er kun ansattårsverk. Regjeringen bør i samarbeid med Forum  for 

Frivilligsentraler utvikle en mal for rapportering som gjenspeiler 

frivilligsentralenes virksomhet med gode, relevante indikatorer for måling og 

 registrering. Ut fra et forskningsperspektiv er det en svakhet at det ikke stilles 

 krav til dokumentasjon av frivilligheten som frivilligsentralene produserer.  

   

 

      c.  Statlig ansvar for frivilligheten. 

 Vi støtter forslaget om at ansvaret for den statlige frivillighetspolitikken er lagt 

 til Kulturdepartementet til tross for at en betydelig frivilliginnsats utføres 

 eksempelvis i  helse- og omsorgssektoren. Det er viktig at alle departementer 

 utlyser midler  øremerket frivillig sektor innen sine fagområder. 

 

 

 

 



4. Oppfølging av erklæringen 

 Vi er tilfreds med at Regjeringen skal bidra til forutsigbarhet og langsiktighet i 

 samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor. Vi påpeker imidlertid at denne 

 forutsigbarhet også må inkludere samarbeidet med frivilligheten i kommunal regi, de 

 kommunalt drevne frivilligsentralene. Frivilligheten i Norge har et demokratisk 

 problem når samarbeidet mellom KS og Frivillig Norge ikke gir plass for kommunalt 

 drevne frivilligsentraler. Vi støtter regjeringens forslag om et årlig statusmøte mellom 

 frivillig sektor og regjeringen. Her vil paraplyorganisasjonen for frivilligsentralene, 

 Forum For Frivilligsentraler, være en naturlig samarbeidspart. 

 

 

 

 Stavanger, 04.03.2015 

 

Styret 

 Frivillig Rogaland 

 

 

Odd Kjell Ingvaldsen, styreleder 

Guri Tysse, nestleder 

Jeanette Osberg, sekretær 

Kåre Ingvar Helland 

Arne Valen 

Målfrid Vold 

Bjørg Vestbø 

Heidi R. Bowitz 

Ulf Ludvigsen 


