
 

 

 

Oslo 21.10.2015 

Til Helse- og omsorgskomiteens høring – Statsbudsjettet for 2016  

1. Kampanje for fellesskap og sosial støtte i regi av frivillige 
organisasjoner 
(Kap 714, post 21 og 70 i HOD sitt budsjettforslag) 

Som en del av en større satsning mot ensomhet foreslår Regjeringen 6 mill. kroner til en 

kampanje for fellesskap og sosial støtte i regi av frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge skal 

koordinere kampanjen, og målet er å mobilisere og rekruttere til frivillig innsats i frivillige 

organisasjoner for å styrke sosiale nettverk og forebygge ensomhet. 

 

Frivillighet Norge er glad for at Regjeringen med dette anerkjenner verdien av felleskapene i 

frivillige organisasjoner, og vil bidra til å styrke frivilligheten gjennom å støtte organisasjonenes 

rekrutteringsarbeid. 

 

2. Forenkling for frivilligheten 
Regjeringen skriver i sin Frivillighetserklæring at Forenkling og forutsigbarhet skal prege regjeringens 

samspill med frivillig sektor. (…) og at den vil gjøre Aktiv bruk av Frivillighetsregisteret som et verktøy i 

samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og staten. Dette innebærer:  

 -Gjøre det enkelt å registrere seg og endre opplysninger i registeret. 

 -Knytte flere ordninger til registeret 

-Sikre gjenbruk av informasjon gjennom at offentlige myndigheter tar Frivillighetsregisteret i bruk i 

sin samhandling med frivillige organisasjoner.  

 

Frivillighetsregisteret skal definere og legitimere frivillig sektor, være en kilde til informasjon om 

organisasjonene og forenkle samhandlingen mellom det offentlige og frivilligheten. Helse- og 

omsorgsdepartementet bevilger årlig store summer som frivillige organisasjoner kan søke på, men 

Frivillighetsregisteret brukes ikke som verktøy i forbindelse med tilskuddsforvaltning og kontakt 

med frivilligheten. 

 

Vi ber komiteen vedta følgende merknad til budsjettet: Komiteen ber Regjeringen legge fram en plan for 

når alle offentlige etater skal ha tatt i bruk Frivillighetsregisteret i forbindelse med tilskuddsforvaltning og kontakt 

med frivilligheten slik at registeret faktisk blir et forenklingsverktøy både for det offentlige og for frivilligheten. 

  



3. Det er behov for at kommunene utvikler og vedtar en 

frivillighetspolitikk for å kunne få mer ut av samarbeidet med 
frivilligheten 

 
Kommunene har fått et utvidet ansvar innenfor helse- og omsorgstjenestene. Frivillige 
organisasjoner kan være nyttige samarbeidspartnere for kommuner innenfor både forebygging, 
psykisk helse og rehabilitering. Frivillighet er helsefremmende, og en god kommunal 
frivillighetspolitikk kan styrke folkehelseeffekten av lag og foreningers aktiviteter i 
lokalsamfunnene. 
 
Regjeringen uttaler i sin Frivillighetserklæring at den vil bidra til at kommunene legger til rette for 
Frivilligheten lokalt. Frivillighet Norges undersøkelser viser at kun 13 % av kommunene har en 
frivillighetspolitikk som ivaretar og tilrettelegger for dialog og samarbeid med sivilsamfunnet 
lokalt. Manglende frivillighetspolitikk i kommunene gjør at potensialet for samarbeid mellom 
kommuner og frivillighet på helse- og omsorgsfeltet, og på andre områder, ikke blir fullt ut 
realisert. 
 
Frivillighet Norge har bedt Kommunal- og forvaltningskomiteen om at det settes av midler til å 
stimulere kommuner til å etablere en frivillighetspolitikk. En slik ordning kan bidra til at flere 
kommuner får mer ut av samarbeidet med frivillige. I lys av det økte fokuset på samarbeid 
mellom kommune og frivillighet på helse- og omsorgsfeltet, mener vi at det også er viktig at det 
prioriteres midler til dette innenfor Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. 
 

Vi ber komiteen vedta følgende merknad til budsjettet: Komiteen ber Regjeringen sette av 5 millioner 

kroner innenfor Programkategori 10.60 Helse- og omsorgstjenester i kommunene til å stimulere kommuner til å 

etablere en helhetlig frivillighetspolitikk, slik at de kan få mer ut av samarbeidet med frivillige organisasjoner på 

helse- og omsorgsfeltet. 

  

 


