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Til: Kulturdepartementet 

Fra: Norsk Folkehjelp          4.3.2015 

 

 

 

 
 

Innspill til Frivillighetserklæringen – erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor 

 

 
Vi viser til brev av 05.12.2014 med referanse 14/2876 fra Kulturdepartementet og takker for muligheten til 

å gi våre innspill til Frivillighetserklæringen – erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.  

 

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og har rundt 100 lokallag over 

hele Norge. Norsk Folkehjelp sin visjon er Solidaritet i praksis, og gjennomsyrer både vår internasjonale og 

nasjonale virksomhet.  

 

Vi er en generasjonsorganisasjon, der engasjerte mennesker i alle aldre tar i et tak for en bedre verden. 

Ungdom i Norsk Folkehjelp er organisert gjennom Solidaritetsungdom og Sanitetsungdom. 

Solidaritetsungdom jobber blant annet med internasjonal solidaritet, flyktning- og asylpolitikk og et forbud 

mot kjernevåpen. Sanitetsungdom engasjerer unge mellom 13 og 18 år innenfor tematikken friluftsliv, 

førstehjelp og redningstjeneste. Ungdommene lærer både å ta vare på seg selv, og kunne hjelpe andre.  

 

Norsk Folkehjelp ser på folks rett og mulighet til organisering og deltakelse som avgjørende for 

demokratisering. Gjennom organisering kan undertrykte eller marginaliserte grupper fremme sine 

interesser kollektivt, utfordre politiske maktstrukturer, foreslå alternativer, forhandle med makthavere og 

ha egne representanter. Demokrati betyr mer enn å stemme ved frie og uavhengige valg – mobilisering og 

offentlig debatt er nødvendig for et livskraftig og sunt demokrati. 

 

De frivillige mannskapene i Norsk Folkehjelp Sanitet samarbeider med politiet, ambulansetjeneste, 

redningshelikoptre og båter. Når vær, terreng og føre stanser de profesjonelle er de frivillige egnet til å 

fortsette for å redde mennesker i nød. Norsk Folkehjelp er en stor og viktig aktør i den norske 

redningstjenesten. Med omkring 60 sanitetsgrupper og rundt 2000 frivillige operative mannskaper utgjør vi 

en betydelig ressurs. Årlig deltar mannskaper fra Norsk Folkehjelp i over 300 redningsoppdrag over det 

hele land. 

 

 

Norsk Folkehjelp har i flere tiår drevet praktisk og politisk påvirkningsarbeid for å bedre sårbare grupper og 

deriblant asylsøkernes situasjon og rettigheter i Norge. Som en viktig del av dette driver vi også 
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frivillighetsarbeid gjennom våre egne lokallag og ved å skape lokale samarbeidsarenaer. Våre frivillige 

bidrar til at beboere får startet integreringsprosessen og får mulighet til å delta i lokalsamfunnet. 

 

Generelle innspill 

Vi stiller oss bak høringsuttalelsen fra Frivillighet Norge og vil særlig presisere at vi støtter Frivillighet 

Norges innspill om at det offentlige må bidra med rammevilkår som fremmer frivilligheten dersom målet er 

at organisasjonene skal fortsette å fylle sine funksjoner i demokratiet og velferdssamfunnet på en best 

mulig måte.  

 

Demokrati koster. Det å ha en stor medlemsorganisasjon med representativt demokrati er svært viktig for 

oss. Dette krever møtevirksomhet, skolering og en tyngre drift enn organisasjoner som er mer ad hoc og 

løse i formen og organisasjoner som ikke legger så stor vekt på medlemsdeltakelse. For eksempel så vil vår 

redningsberedskap kreve omfattende systemer for opplæring, kvalitetssikring, oppfølging og ledelse. Det 

blir viktig for regjeringens videre frivillighetspolitikk å ta hensyn til de til dels svært ulike krav som stilles for 

eksempel mellom de tunge beredskaps- og redningsorganisasjonene med flere tusen medlemmer som 

driver praktisk arbeid i felt, og små lobbyfokuserte organisasjoner med få medlemmer og ingen praktiske 

aktiviteter.  

 

1. Innspill til "grunnlag for samspillet» 

Vi støtter regjeringens anerkjennelse av frivillighetens selvstendige rolle, innenfor rammevilkår som 

fremmer frivillighet.   

 

Regjeringen vil bygge frivillighet nedenfra. Det er et prinsipp vi støtter. Samtidig ser vi at det er kritisk viktig 

med økonomiske rammevilkår som gjør at vi kan ha en daglig ledelse som fungerer for å forløse potensialet 

i den frivillige medlemsorganisasjonen, og som kan utvikle og drive organisasjonen framover. Vi er en 

organisasjon med tunge ansvarsområder som i stor grad samhandler med det offentlige i redningsaksjoner 

og andre oppdrag og vi er avhengig av å kunne styre frivilligheten vår på en profesjonell måte.  I tillegg er 

det et viktig poeng at moderorganisasjonen må kunne være en stødig koordinator og distributør av 

kompetanse for å kunne bygge sine lokale ledd sterke. Det er det som er bærekraftig på sikt. Derfor må 

penger kanaliseres også gjennom moderorganisasjonen i tillegg til andre støtteordninger.  

 

 

2. Innspill til «rammeverk for samspillet» og «oppfølging av erklæringen» 

 

Vi er enige i regjeringens prioritering om å legge til rette for medvirkning fra frivillig sektor i politiske 

prosesser.  

 

Når det gjelder forenkling og samordning støtter vi regjeringens intensjon om at forenkling og 

forutsigbarhet skal prege samspillet mellom regjering og offentlig sektor. Vi ser også fram til (minimum) 

årlige statusmøter mellom frivillig sektor og regjeringen med erklæringen som tema og ønsker regjeringen 

lykke til med det videre viktige arbeidet for å styrke frivillig sektor i Norge.  

 

 
 


