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INNSPILL FRA STIFTELSEN SESAM I FORBINDELSE MED BYRÅDETS 

HØRINGSUTTALLESE HVA GJELDER: NY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL 

FRIVILLIGHETSSENTRALER. 

 

Vi viser til Ny forskrift om tilskudd til frivillighetssentraler og det forslag som 

foreligger i saken til Bystyremøte 27. Oktober. 

Stiftelsen Sesam som driver Sesam frivillighetssentral vil i den anledning 

komme med innspill i saken.  

Byrådet skriver i sin høringsuttalelse bl.a følgende: “Hensikten med forskriften 

er å tydeliggjøre hva tilskuddet er ment å støtte opp om, og å skape gode 

forutsigbare rammevilkår for frivillighetssentraler slik at de kan stimulere til 

frivillig innsats:” Videre skriver byrådet: “Frivillighetssentralene i Bergen er 

viktige lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner 

sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt 

samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. De 11 frivillighetssentralene i 

Bergen er viktige aktører i det lokale folkehelsearbeidet, og bidrar til å skape 

glede og engasjement blant innbyggerne. Det er derfor viktig for byrådet å 

skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivillighetssentraler i Bergen.” 

Videre skriver kommunen i sin høringsuttalelse: “Modell 4 gir ikke lengre et 

intensiv til å ha mange selvstendige frivillighetssentraler. Dette kan føre til at 

noen frivillighetssentraler slåes sammen og at det samlede antall 

frivillighetssentraler går ned, som igjen betyr at presset på ordningen går ned. 

Utfordringen med denne modellen er at den stiller høye krav til kommunen for 

å ivareta frivillighetens egenart. Flere av frivillighetssentralene i Bergen ble 

startet opp ut fra lokale initiativ og behov, og ordningen med at kommunen 

skal forvalte tilskuddet kan skape usikkerhet blant eksisterende sentraler.” 

 

 

 



 

Stiftelsen Sesam synes Bergen kommune har beskrevet frivillighetssentraler 

med hele sin kompleksitet og også vektlagt folkehelseperspektivet de 

representerer. Likedan har de påpekt utfordringer med Modell 4 som kan 

forringe frivillighetens egenverdi, og dens mulighet til lokalforankring og 

utvikling av sin kompleksitet. 

Stiftelsen Sesam finner det urovekkende at Bergen kommune, på tross av det 

overfornevte, allikevel vil gå inn for modell 4. Vi vil hevde at: 

 Det er et tilbakeskritt og en forringing av forutsigbare rammevilkår for 

frivillighetssentralene. 

 Går imot kommunens egen frivillighetsmelding. 

 Går imot 2022 som er frivillighetens år og forankret i 

frivillighetsmeldingen fra desember 2018. Det overordnede mål for 

frivillighetens år 2022 er: Få flere og nye med i frivilligheten, gjøre flere 

arenaer tilgjengelige, skape større kjennskap til medverdien frivillig 

sektor skaper i det norske samfunn. 

 Det går på akkord med frivillighetens egenverdi, engasjement, 

inkludering, lokal tilhørighet og lokalsamfunnets behovsanalyse og 

særpreg.    

 Bergen kommune kan være i ferd med å skrote genuin 

frivillighetstenkning i sin iver etter større statlig tilskudd. 

 

Stiftelsen Sesam vil gå inn for modell 1 i likhet med høringssvar fra Norges 

frivillighetssentraler som er en landsdekkende organisasjon med bred 

kompetanse omkring frivillighetstenkning. 

Sesam frivillighetssentral. 

Sesam frivillighetssentral har drevet virksomhet siden 1992 og var den første 

sentralen i Bergen kommune. Vår lange erfaring og kunnskap har vist oss hvor 

viktig frivillighet er for utvikling av et godt samfunn og dets samfunnsmessige 

verdi. Sesam frivillighetssentral er en del av Sesams livssyklusarbeid (Åpen 

barnehage, dagtilbud for bedre psykisk helse, eldresenter og   frivillighets- 

sentral) og skiller seg derfor ut fra andre sentraler med sitt brede og store 

nedslagsfelt. Sentralen har en svært viktig rolle i lokalsamfunnet der den 



knytter mennesker og organisasjoner sammen og bidrar til et åpnere og mer 

inkluderende lokalmiljø.  

Frivillighetens egenverdi. 

Frivillighet er et spennende og mangfoldig begrep. Det er ikke bare en 

matematisk øvelse der man skaper balanse mellom menneskets behov for hjelp 

og andre menneskers ønske om å hjelpe.  

Frivilligheten har et større perspektiv og både enkeltmenneske og samfunnet 

trenger det. Vårt samfunn blir mer og mer fragmentert og mange kjenner på 

posisjonsløshet og tap av mening. Ensomhet og manglende tilhørighet belaster 

vår fysiske og psykiske helse og er en stor utfordring for samfunnet. 

 Frivillighet er en fantastisk mulighet for inkludering, mening og 

opplevelse av nytteverdi. 

 Frivillighet er viktig for vår folkehelse, vårt kulturbegrep, og vår 

dannelsesreise. 

 Frivillighet er ikke sekunda vare, frivillighet har sin egenverdi nettopp i 

kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og 

pågangsmot. 

Modell 1 gir de beste rammebetingelser for dette. 

 

For Stiftelsen Sesam 

Torill Hansen Kongsbakk 

Daglig leder. 

 


