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Frivillighetserklæringen                                                                                                                             

Ullensaker kulturråds høringsuttalelse 

Regjeringen la fram Frivillighetserklæringen 5.desember 2014 -  frivillighetsdagen.   

Frivillighetserklæringen er sendt på høring med høringsfrist 5. mars.                                               

Formålet med erklæringen er å gi et fundament for et forutsigbart og konstruktivt samspill                                                                       

mellom regjeringen og frivillig sektor. Den legger rammer for dette samspillet.                           

Ullensaker kulturråd finner det verdifullt at det legges fram en slik erklæring. Ullensaker kulturråd 

finner den imidlertid svært lite konkret og oppfatter den derfor som et første skritt mot enda mer 

forpliktende samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Kulturrådet forventer en konkretisering.        

Ullensaker kulturråd er kjent med at samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge på ny 

ble undertegnet 15. januar 2015. Den har fått noen endringer og tydeliggjøringer fra den tidligere 

plattformen.                  

Ullensaker kulturråd hadde sett det som hensiktsmessig om Regjeringen, KS og Frivillighet Norge 

hadde utviklet en erklæring og plattform sammen.             

Ullensaker kulturråd ser det som et mål at det utvikles en frivillighetspolitikk i alle kommuner.                  

En felles plattform på nasjonalt nivå ville vært en støtte for den enkelte kommune i det arbeidet. 

Ullensaker kulturråd er kjent med at når kommunene blir spurt om hvilke områder de ønsker å 

samarbeide tettere med frivilligheten på er svaret omsorg, helse og folkehelse.         

Ullensaker kulturråd mener at frivillighetspolitikk må omfatte kulturaktiviteter av alle slag.  Det må 

skapes rom for frivilligheten, den er hjørnesteinen i demokratiet og velferdsstaten.  

Frivillighetserklæringen vil styrke frivillighetssektorens medvirkning i politiske prosesser. Det er bra. 

Da må det i større grad legges til rette for det.    

Regjeringens frivillighetserklæring gjentar stadig at erklæringen gir anerkjennelse, anerkjenner 

frivillighetens verdi. Dette gjentas så ofte at en kan undres på om det har vært vanskelig å få fram en 

slik anerkjennelse. Ullensaker kulturråd håper at så ikke er tilfelle.          

Det er i stor grad tverrpolitisk enighet i Norge om at det er viktig å satse på frivilligheten. Da er det 

viktig at en fører erklæringen ut i praktisk handling. Det betyr også økte resurser.                     

For at den høye deltakelsen i frivillig sektor skal føres videre og organisasjonene skal fortsette å fylle 

sine funksjoner i demokratiet og velferdssamfunnet, må det offentlige - på alle nivåer - bidra med 

rammevilkår som fremmer frivilligheten.              

Ullensaker kulturråd vil følge utviklingen og se om regjeringserklæringen gir et slikt resultat. 

KS har overfor regjeringen tatt opp spørsmål knyttet til frivilligsentralene rundt i kommunene. KS  

stiller spørsmålet: "Hvordan kan vi få enda mer velfungerende frivilligsentraler som også støtter opp 



om den organiserte frivilligheten?                                                                                                                     

Det vurderes om frivilligsentralene skal få en rolle som sektorovergripende nærmiljøsentraler og 

koordinerende ledd mellom frivillig og offentlig sektor i kommunene.                                             

Ullensaker kulturråd er kjent med den forskning dr. philos Håkon Lorentzen har utført om 

frivilligsentralenes rolle. Han peker på de store variasjoner og "utflytende rolle" sentralene synes å ha 

i mange kommuner.                               

Ullensaker kulturråd har drøftet notatet til KS, august 2014 utarbeidet av Håkon Lorentzen: 

"Frivilligsentralene og framtiden."                                

I notatet påpekes det at helt siden starten i 1991 har mange ildsjeler befolket stillingene som daglige 

ledere ved sentralene. Deres personlige egenskaper har vært utslagsgivende for hvilke oppgaver 

sentralene har engasjert seg i. Det har i stor grad dreid seg om å skape sosiale aktiviteter, rekruttere 

og involvere enkeltpersoner.                                                             

Ullensaker kulturråd vil gi honnør til det arbeid frivilligsentralene utfører. Kulturrådet vil imidlertid 

advare mot at frivilligsentralene skal utvikles til koordinerende sentraler i den enkelte kommune. Det 

viktige er å klargjøre frivilligsentralenes rolle og oppgaver. Så må det legges til rette for samarbeid 

mellom frivilligsentralene og de frivillige lag og organisasjoner dersom det er ønskelig. 
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Ullensaker Kulturråd 
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