
 

 

 

 

Postadresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Akersgt. 59  Telefon: 22 24 90 90  Telefaks: 22 24 95 22 

Org. nr.: 972 417 793 

Statsråden 

Alle landets kommuner  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 15/3077 07.10.2015 

 

Oppfordring til samarbeid med frivillige organisasjoner 

 

Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker og det kommer nå flere per 

måned til Norge enn under konfliktene på Balkan. Det store folkelige engasjementet vi 

ser i disse dager bidrar til å ruste oss til å ta imot nye innbyggere. Kommunene gjør nå 

en stor innsats med å øke bosettingen av flyktninger, og vi vil i årene som kommer ha 

en bosetting på et langt høyere nivå enn tidligere. Mange av dere har i tillegg oppgaver 

knyttet til det å være vertskommuner for mottak og omsorgssenter.  Vi vil takke dere 

for denne innsatsen. 

 

Flyktninger som bosetter seg i en kommune skal forsørge seg, oppdra sine barn og bli 

en del av et lokalmiljø og det norske samfunnet. I gode nærmiljøer som hjelper 

nyinnflyttede til rette har frivilligheten en selvsagt rolle. Vi vet at kommuner som 

samarbeider med frivilligheten får bedre resultat av sine integreringstiltak. 

 

Regjeringen ønsker å støtte opp om arbeidet som nå gjøres med bosetting og 

integrering. Vi hadde derfor et møte med åtte frivillige organisasjoner den 24. 

september i år. Bakgrunnen for møtet var å diskutere hvordan frivilligheten kan bidra 

til et langsiktig lokalt engasjement i arbeidet med å ta imot flyktninger i kommunene og 

legge til rette for at de kan delta i samfunnet. 

 

De frivillige organisasjonene ønsker å bidra og tilrettelegge for raskere bosetting og 

integrering, og på møtet ble det etterlyst tettere samarbeid med kommunene. Med 

dette brevet vil vi oppfordre dere til å styrke samarbeidet med lokale frivillige 

organisasjoner, slik at dere eksempelvis inviterer dem på et møte lokalt, sammen 

lykkes i å ta i mot de mange som har søkt tilflukt i vårt land, på en god måte. 
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Her finner dere gode eksempler og tips:  

 

Inspirasjonshefte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:  

Samarbeid mellom frivillige og kommuner - Råd og veiledning til kommuner som vil 

inngå samarbeid med frivillige 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5003785a94a5487391a47a62c4dd8ca4/sama

rbeid_frivillige_kommuner.pdf 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi):  

http://www.imdi.no/no/Frivillighet/ 

herunder brosjyren Frivillighet og mangfold 

http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Brosjyrer/2015/Frivillighet-

og-mangfold/ 

 

 

Lykke til med arbeidet! 

 

 

Med hilsen 

 

 

        

  
 

 
Solveig Horne           Jan Tore Sanner          Anders Anundsen               Thorhild Widvey 
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