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HØRING – FRIVILLIGHETSERKLÆRINGEN 
 

Det vises til høringsbrev med høringsnotat fra Kulturdepartementet med høringsfrist 
5. mars. Norske Kvinners Sanitetsforening(N.K.S.) takker for muligheten til å komme 
med innspill etter fristens utløp. 
 
N.K.S. ble etablert i 1896 og har helt fra oppstarten vært en viktig samfunnsaktør og 
en veiviser til velferdssamfunnet. Organisasjonen har vært i front når det gjelder å 
bygge opp velferdstilbud til det norske folk og har også vært en viktig demokratisk 
aktør særlig knyttet til innføring av stemmerett for for kvinner, likestillingsspørsmål og 
kvinners helse og livsvilkår. 
 
N.K.S. er positive til at regjeringen har lagt fram en frivillighetserklæring. Erklæringen 
vil kunne bidra til å etablere et bedre samspill mellom regjeringen og frivillig sektor. 
Erklæringen er ikke et sett regler, men beskriver regjeringens intensjoner i samspillet 
med frivilligheten. N.K.S. mener derfor at det er svært viktig at disse intensjonene 
følges opp med klare avtaler mellom de ulike fagdepartement og de relevante deler 
av frivillig sektor. N.K.S. mener derfor at denne erklæringen burde inneholdt en 
beskrivelse av hvordan slike prosesser skal foregå. Dersom frivillighetserklæringen 
ikke materialiserer seg i bedre samspill og kjøreregler mellom frivilligheten og de 
ulike departement/sektorer vil den ha liten verdi. 
 
N.K.S. er positiv til at Frivillighetserklæringen anerkjenner frivillighetens viktige rolle 
som demokratiarena og at frivilligheten gjennom sin frie og selvstendige rolle er en 
viktig aktør for å løse viktige samfunnsoppgaver. N.K.S. er av den oppfatning at 
frivillig sektors natur, historie og metode ikke kan erstattes av offentlige eller 
kommersielle aktører. Derfor er det viktig at frivillig sektor løftes frem som en 
betydelig aktør på de arenaer hvor dette er naturlig.  
 
Regjeringens samspill med frivillig sektor skal bygge på: Forutsigbarhet, Åpenhet, 
Tillit og Tilgjengelighet. N.K.S. støtter disse fire viktige prinsippene. Men erklæringen 
burde beskrive hvordan prinsippene vil legges til grunn for samspillet.  
 
N.K.S. er positive til at Frivillighetserklæringen understreker at regjeringen ønsker å 
styrke frivillige organisasjoners medvirkning i politiske prosesser. Historien viser at 
det ofte er gode initiativ fra frivillige organisasjoner som leder til de viktigste politiske 
prosesser. Allmenn stemmerett for kvinner er et godt eksempel på dette, avtalen 
knyttet til minekonvensjonen en annen. Eksemplene viser at frivillige organisasjoner 
ikke bare er deltakere i den politiske prosessen, men ofte bidrar til å skape politikk. 
Frivillighetserklæringen bør anerkjenne frivillig sektors viktige rolle som 



    

politikkutviklere, og beskrive hvordan frivillig sektor involveres i politisk innovasjon, 
ikke bare som en høringsinstans.  
 
Regjeringen signaliserer i erklæringen, et ønske om forenkling og samordning. Det 
samme har vært signalisert av alle regjeringer gjennom flere tiår. N.K.S. savner 
tydeligere og kraftigere initiativ for hvordan dette skal gjennomføres. Uten kraftige 
virkemidler frykter N.K.S. at dette kun blir fine ord. 
 
Avslutningsvis etterlyser N.K.S. tydeligere mekanismer for hvordan erklæringen skal 
følges opp. Eksempelvis kunne regjeringen lagt opp til årlige fellesmøter mellom 
relevante statsråder og ledere for de store frivillige organisasjonene, 
fagdepartementene kunne hatt årlige dialogmøter med frivillig sektor for å sikre 
fagkompetanse i fagdepartementene og sikre at frivillighetskompetanse går utover 
Kulturdepartementets embetsverk og politiske ledelse. Ett annet forslag er å ha 
frivillig sektor er representert i alle offentlige oppnevnte utvalg der dette er relevant. 
Regjeringen kunne også gjennom frivillighetserklæringen signalisert en årlig 
handlingsplan på innenfor samhandling med frivillig sektor som rapporteres til 
Stortinget. 
 
N.K.S. vil også benytte denne anledningen til å peke på at det har blitt tiltagende 
vanskelig å være frivillig organisasjon som driver tjenesteproduksjon, ideell aktør. 
Rigide regelverk knyttet til innkjøp av tjenester gjør at frivillige organisasjoner ofte 
taper mot kommersielle aktører i denne konkurransen. N.K.S. mener at dette er et 
område hele regjeringen må engasjere seg sterkt  i dersom det i framtida skal være 
mulig å ha ideell sektor  som tjenesteprodusenter. N.K.S. bidrar gjerne med innspill til 
regjeringens arbeid innenfor dette felt. 
 
Lykke til med frivillighetserklæringen. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
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generalsekretær 

 
 

 
 
 
 
 



    

 
 
 
 


