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Høring – Frivillighetserklæringen 
 
Det vises til Kulturdepartementets høringsbrev datert 05.12.2014: Erklæring for samspillet 

mellom regjeringen og frivillig sektor (Frivillighetserklæringen).  

 

 

Innledning  

Redd Barna arbeider for at barn skal få oppfylt sine menneskerettigheter slik de er nedfelt i 

FNs barnekonvensjon. I vårt arbeid er det særlig viktig å være talerør for eller påpeke brudd 

på rettighetene til utsatte grupper barn.  

 

Redd Barnas frivillige aktiviteter er: 

 Solidaritetsaksjoner  

 Lokalpolitisk påvirkning 

 Aktiviteter direkte med barn i asylmottak, på krisesentre og i nylig bosatte 

flyktningfamilier 

 Innsamlingsaktiviteter 

 Informasjon om barnekonvensjonen, barns rettigheter, barns levekår i land i sør 

 Organisasjonsaktiviteter – Redd Barna er en medlemsstyrt organisasjon 

Vi samarbeider med både statlige og kommunale organer, og med næringslivet. 

 

 

Generell kommentar 

Redd Barna stiller seg svært positive til at regjeringen ser hvor stor merverdi frivilligheten 

har for samfunnet som helhet, og til at frivilligheten anerkjennes som en selvstendig 

samfunnssektor. 

 

Rammeverket som skisseres i erklæringen bærer preg av vilje til å møte frivillig sektor med 

forståelse for at frivillig aktivitet oftest utøves ved siden av lønnet arbeid, og at frivillige 



 

 

 

derfor har begrenset kapasitet til administrative oppgaver knyttet til sitt frivillige 

engasjement. 

 

Som medlem av Frivillighet Norge, stiller Redd Barna seg også bak deres høringsuttalelse. 

 

Det vi savner i erklæringen, er mer konkrete forslag som oppfordring til kommunene om å 

legge best mulig til rette for frivillig arbeid, og for å knytte forebyggende lokalt arbeid til 

frivillig innsats. Erklæringen dreier seg i all hovedsak om statlige instanser og prosesser. Stort 

sett all frivillig aktivitet foregår på lokalt plan og er avhengig av gode vilkår i kommunen for å 

fungere optimalt. 

 

Frivillighetserklæringen vil få en større reell verdi dersom regjeringen gir en tydelig 

oppfordring til kommunene om å virkeliggjøre erklæringens intensjoner med gode lokale 

ordninger. 

 

 

Redd Barnas innspill og anbefalinger: 

 

 Frivillighetserklæringen bør knyttes konkret til kommunenivå ved å nevne spesielt i 

teksten at felles praktiske rammevilkår vil måtte innføres på lokalt plan. 

 I og med at pkt. 2. Rammeverk for samspillet (mellom myndighetene og frivillig 

sektor) er så pass konkret når det gjelder medvirkning og forenkling og samordning 

på nasjonalt nivå, bør det også være mulig å være tilsvarende konkret i en 

oppfordring til kommunene for å styrke rammevilkårene på lokalt nivå. Dette kan 

være forslag til / oppfordring om f.eks. gode lokale tilskuddsordninger, fysiske 

fasiliteter for frivilligheten eller møteplasser for samarbeid mellom ulike 

organisasjoner og mellom frivilligheten og lokalt næringsliv og kommunale etater.  
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