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Kulturdepartementet 
Postboks 2030 Dep 
0030 Oslo 

postmottak@bld.dep.no 

Oslo, 04. mars 2015 

  

 
Høringssvar: Frivillighetserklæringen – erklæring om samspillet 
mellom regjeringen og frivillig sektor 

  
Våre referanser: 
Konst. Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud: tlf. 23 35 35 35 / epost: anne.elisabeth.eriksrud@naaf.no 
Fung. Organisasjonssjef Mari Øvergaard: tlf. 23 35 35 35 / epost: mari.overgaard@naaf.no 
Rådgiver Ellen D. Bugge: tlf. dir. 23 32 69 93 / mobil: 41 23 31 80 /epost: ellen.bugge@naaf.no 
  
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 05.12.2014, som omhandler Frivillighetserklæringen  
erklæring om samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor. Norges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF) takker for muligheten til å komme med innspill. 

  
NAAF synes det er veldig positivt at det nå kommer en erklæring for samarbeidet mellom offentlig 
sektor og frivillige organisasjoner, – det trengs og det er på tide! For at den høye deltakelsen i 
frivillig sektor skal føres videre, må det offentlige bidra med rammevilkår som fremmer frivillighet. 
Dette handler om forenkling, tilrettelegging og offentlige tilskuddsordninger. Vi ønsker å 
understreke viktigheten av, og behovet for, én frivillighetspolitikk for hele Norge. Med denne 
erklæringen synes vi nå at vi tar et stort skritt i riktig retning. 
 
Vi støtter forslaget som er sendt på høring, – det er et godt og balansert forslag. Men vi ønsker å 
komme med noen presiseringer: 
 
Kulturdepartementets koordinerende rolle 
Det er positivt at regjeringen i denne erklæringen tydelig gir uttrykk for at koordineringsansvaret 
for statens frivillighetspolitikk ligger, og skal ligge, hos Kulturdepartementet. Vi mener det må 
være Kulturdepartementets oppgave å veilede andre departementer og andre statlige etater i 
bruk av erklæringen.  
 
Oppfølging av erklæringen 
Innholdet i frivillighetserklæringen skal følges opp gjennom: 
- bred forankring av erklæringen i regjeringen 
- ert årlig statusmøte mellom frivillig sektor og regjeringen med erklæringen som tema 
 
NAAF ønsker å understreke viktigheten av at mangfoldet av aktører blir invitert til slike årlige 
statusmøter, og ikke utelukkende de største organisasjonene.  
 
Vi støtter også LNUs syn på at det er et behov for å sette årlige tema som vektlegges særlig i 
programmet til statusmøtene. Erklæringen dekker svært bredt og det vil være utfordrende å dekke 
hele. Organisasjonene bør inviteres til å komme med innspill til aktuelle tema. 
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Grunnlag for samspillet 
Det er viktig at det tydeliggjøres i erklæringen at å stimulere frivillighet må innebære at det skal 
legges til rette for at de frivillige organisasjonene får arbeide med de oppgavene og for de målene 
de selv prioriterer som viktige.  
 
Forenkling 
NAAF er glade for at forenkling og samordning vektlegges så tydelig i erklæringen. 
Organisasjonene bør bli møtt med mest mulig ensartet praksis, holdninger og bruk av begreper 
(som f.eks medlemsbegrepet). Det er viktig å lytte til organisasjonene når nye ordninger etableres, 
og gamle endres. Organisasjonene (brukerne) vet best hva som fungerer og hva som ikke fungerer. 

  

  

 
Vennlig hilsen for 
Astma- og Allergiforbundet 

  

  
Mari Øvergaard             
/s/ Fung. Organisasjonssjef          

 

 
 
 

 


