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Frivillighetserklæringen, høringsuttalelse fra Selbu kommune. 

Selbu kommune har behandlet forslag til Frivillighetserklæring i formannskapet  24.02.2015, og 

ønsker å komme med følgende høringsuttalelse: 

  

«Selbu kommune støtter intensjonene i forslag til Frivillighetserklæringen. Det er viktig å ta 

frivillig sektor på alvor, og legge forholdene til rette slik at de som er engasjert i frivillig arbeid, 

kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, og ikke bruke for mye tid på kontorarbeid med 

rapportering mm. Det har skjedd en positiv utvikling på dette området de siste åra.  

En kan ikke regne med at de som arbeider ute i organisasjoner, som ikke har lønnede ledere eller 

medarbeidere, har mulighet til å delta så mye i politiske prosesser. Likevel kan det være viktig å 

legge forholdene til rette slik at det er mulighet til å komme med innspill i viktige saker.  

Store organisasjoner har mulighet til å drive påvirkningsmulighet opp til politisk myndighet. Mindre 

og lokale organisasjoner, og ikke minst enkeltstående frivillige, trenger en lokal samarbeidspartner 

som kan samordne og bringe innspill videre.  

Frivilligsentralene er nå godt utbygd utover hele landet. Disse kan være en viktig støttespiller for de 

frivillige i lokalsamfunnet. De er også en viktig brikke i samarbeidet mellom kommunene, lag og 

organisasjoner og enkeltstående frivillige. 

 

Det er viktig at frivilligsentralene fortsatt gjøres i stand til å utføre denne oppgaven. Det statlige 

tilskuddet må økes i tråd med kostnadsnivået i samfunnet ellers.  
Det er videre viktig at en bygger frivilligheten ut fra at de frivillige skal ha lyst, og være motivert for 

oppgavene, og ikke ut fra hva samfunnet synes en bør ha hjelp til. Tunge omsorgsoppgaver 

som krever for mye av de frivillige, må være det offentliges ansvar.» 

 

 

Med hilsen 

 

Karin Galaaen 

 

Tlf: 73816853 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur. 

 


