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Høringsuttalelse Frivillighetserklæringen 

 

Viser til høringsutkast Frivillighetserklæringen av 05.12.2014. Erklæringen  inneholder mye bra, men 
bærer preg av at det i hele meldingen kun er hensyntatt frivillige organisasjoner, og at 
frivilligsentralene ikke er tatt med.  

Som kjent er de over 400 norske frivilligsentralene drevet på ulik måte; noen er drevet av frivillige lag 
og foreninger, noen er stiftelser, mens andre er kommunalt drevet. Det er derfor viktig at 
frivilligsentralene også nevnes i erklæringen. 

I pkt 1. Grunnlaget for samspillet er det i tredje avsnitt kun nevnt frivillige organisasjoner. Vi mener 
det her bø stå: 

 Regjeringen anerkjenner frivillige organisasjoner og norske frivilligsentraler som arenaer for 
demokratibygging. 

I pkt 2. Rammeverk for samspillet er det tilsvarende problemstillling under Medvirkning.  Vi mener 
det bør stå; 

 Regjeringen vil 

 Styrke frivillig sektors medvirkning i politiske prosesser gjennom: 
o Å aktivt legge til rette for frivillige organisasjoners og norske frivilligsentralers 

medvirkning for å sikre et bredt beslutningsgrunnlag. 

Under Forenkling og samordning mener vi det bør stå;  

Regjeringen vil 

 Møte organisasjonene og norske frivilligsentraler med mest mulig ensartet…….. 

I pkt 3. Oppfølging av erklæringen mener vi det i knutepunktene bør stå; 

 Et årlig statusmøte mellom frivillig sektor, herunder frivilligsentralene, og regjeringen med 
erklæringen som tema. 

Vi vil med dette utfordre departementet til å gjennomgå teksten på nytt, med tanke på at norske 
frivilligsentraler også bør ha en fremtredende rolle i erklæringen, da vi jo i dag har en fremtredende 
rolle i frivillig arbeid. 

Med vennlig hilsen 
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