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Felles høringssvar – Frivillighetserklæringen – erklæring for samspill mellom 

regjeringen og frivillig sektor 
 

Vi viser til invitasjon til høring av forslag til Frivillighetserklæringen. Følgende kommentarer og 

innspill sendes på vegne av 17 organisasjoner, knyttet til Landbruks- og matdepartementets budsjett, 

kapittel 1138 post 70. 

Generell kommentar 

Vi er glade for at regjeringen ønsker å legge frem en erklæring for samspillet med frivillig sektor og 

mener forslaget er tydelig på nytteverdien frivillig sektor har for samfunnet.   

 

Ad pkt 1 Grunnlag for samspillet 

Vi mener det bør presiseres at frivillige organisasjoner har behov for forutsigbarhet for å kunne bidra 

til verdiøkningen i samfunnet, f.eks ved følgende tilføyelse i andre avsnitt: 

Regjeringen ønsker ikke å regulere frivilligheten, men støtte opp under frivillighetens egenart og 

drivkraft gjennom å gi handlingsrom, styrke forutsigbar virksomhet og tilrettelegge for vekst 

nedenfra.  

 

Det bør også presiseres at frivillige organisasjoner er betydningsfulle talerør på vegne av samfunnet 

generelt, f.eks. ved følgende tilføyelse i tredje avsnitt, siste setning: 

Frivillige organisasjoner er betydningsfulle talerør på vegne av sine medlemmer og deltakere og for 

samfunnet generelt. 

 

Vi foreslår at det tas inn en ny setning i pkt 1 om at alt frivillig arbeid er helsefremmende. 
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Ad pkt 2 Rammeverk for samfunnet, forenkling og samordning  

Vi foreslår at nest siste setning i andre kulepunkt endres til : 

Tilpasse søknads- og rapporteringsfrister og utbetalinger til virksomheten i frivillige organisasjoner. 

På den måten unngår vi en forståelse av at dette kun gjelder aktivitetsbaserte tilskuddsordninger. 

 

Med vennlig hilsen 

 

                                   

 

                                                   

 

           

                      Slipp oss til –ungdom inn i landbruket      

 
 
Kontaktpersoner:  
Tove Berg, direktør Det norske hageselskap, tlf 934 43 007 
Sølvi Egner-Kaupang, generalsekretær 4H Norge, tlf 958 18 816  
Cesilie Aurbakken, generalsekretær Norges bygdekvinnelag, tlf 970 86 879 

Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør Norges Vel, tlf 930 22 013  

Signe Lindbråten, generalsekretær Norges Bygdeungdomslag, tlf 932 22 335 


