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Forord 

Frivillig sektor er en hjørnestein i det norske samfunnet. I følge SSB tilsvarer det frivillige 
arbeidet 74 milliarder kroner årlig, og det finnes over 100 000 lag og foreninger som skaper 
aktiviteter, samler inn penger og utløser engasjement i alle kommuner. Det pågår en 
digitalisering av alle deler av samfunnet som påvirker hvordan organisasjoner jobber, 
kommuniserer og er tilgjengelige og synlige for våre medlemmer, givere, frivillige, deltakere 
og interessenter. Samtidig øker forventningene om at frivillige organisasjoner skal drives 
profesjonelt, rapportere godt på aktiviteter og resultater, forholde seg til et offentlig 
regelverk som er i stadig utvikling, blant annet knyttet til personvern, og kunne 
kommunisere med medlemmer, givere, frivillige og det offentlige gjennom digitale løsninger.  

Arbeidsgruppen ser det som avgjørende at frivilligheten henger med på digitaliseringen av 
samfunnet, og er oppdatert og lett tilgjengelig for befolkning, næringsliv, det offentlige og 
nye mulige støttespillere. 

Målet med denne rapporten er å beskrive status for digitaliseringen av frivillig sektor i Norge 
i dag. Rapporten gir et faktagrunnlag for det videre arbeidet med å styrke frivillig sektor 
gjennom bruk av nye digitale verktøy. 

Så vidt vi kjenner til er dette den bredeste kartleggingen av hvor langt frivillig sektor i Norge 
har kommet i digitaliseringen. En av frivillighetens store styrker er det store mangfoldet av 
organisasjoner, aktiviteter, formål, målgrupper og deltakere. Dette gjør det utfordrende å gi 
en beskrivelse som er dekkende for hele frivillig sektor, både når det gjelder digitale 
utfordringer og muligheter.  

Det finnes heller ikke én løsning – eller ett enkelttiltak – som vil løse 
digitaliseringsutfordringene for hele frivillig sektor. Som på andre områder er det behov for 
et mangfold av tiltak og løsninger for å treffe hele frivilligheten, men tiltakene må utfylle 
hverandre og bygge på en felles forståelse av utfordringer og muligheter. 

Vi håper denne rapporten bidrar til at både politikere, næringslivet og frivillig sektor selv kan 
jobbe bedre og mer treffsikkert med digitalisering av frivilligheten. Dette vil kreve målrettet 
innsats og ressurser, men på sikt vil det være en god og framtidsrettet investering som vil 
styrke frivilligheten og samfunnet. 

 

Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær 
Frivillighet Norge  
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Innledning 
Konsekvenser hvis frivilligheten ikke følger med i digitaliseringen 
Det er et stort mangfold av aktiviteter og organisasjonsformer i frivillig sektor i Norge, og 
hovedtyngden av organisasjoner er medlemsbaserte foreninger. For å være mest mulig 
samlende for sine medlemmer, givere, frivillige, deltakere og andre interessenter er 
organisasjoner avhengige av å være relevante og ha mest mulig effektive verktøy for å gjøre 
det enkelt å delta, enkelt å administrere, enkelt å være frivillig og enkelt å samle inn penger 
til gode formål. Det er også viktig for å ivareta verdikjeden og eventuelle økonomiske 
rettigheter.  
 
I den rivende utviklingen vi ser i digitalisering av tjenester i samfunnet rundt oss, står 
frivilligheten i fare for å sakte akterut. Idrettens løsninger er for eksempel ikke mobilbaserte 
og oppfattes ikke som enkle. Midler til idretten fra det offentlige skal først og fremst gå til 
aktivitet og anlegg. Samtidig tar globale aktører større andel av organiseringen av idretten og 
dermed større og større andel av verdikjeden og økonomien. Frivilligheten utfordres av 
større konkurranse om folks oppmerksomhet og engasjement og gjennom at nye aktører 
tilbyr løsninger som konkurrerer med frivillighetens inntektsbringende aktiviteter, som 
loppemarkeder eller leveranse av ulike produkter på døra til inntekt for foreningen. 
 
Frivillig sektor er avhengig av å kunne legge til rette for bruk av moderne teknologi og 
kommunikasjonsmidler for å styrke og bedre aktivitetene, ivareta rettigheter, øke 
inntektene samt å rasjonalisere organisasjonsarbeidet. 
 
Frivillig sektor utgjør en verdiskapning på kr 130,2 milliarder kroner ifølge Statistisk 
Sentralbyrå [1]. Statens investeringer utgjør 29,3 milliarder kroner av totalen. Private 
husholdninger investerer 46,8 milliarder kroner og kommuner og fylker 17,3 milliarder. 
Andre kilder, herunder næringslivet, bidrar med 14 milliarder.  
 
Staten investerer 1,2 milliarder kroner i digitalisering/modernisering av offentlig sektor i 
statsbudsjettet 2017 [2]. Frivilligheten må klare å tilpasse seg den digitaliseringen og 
moderniseringen som foregår i offentlig sektor og i næringslivet for å møte forventingene til 
de aktive, de frivillige, de som organiserer – de som skaper store, og dermed viktige verdier i 
det norske samfunnet. Frivilligheten må ha evnen til å forbedre seg, gjøre det enklere å være 
aktiv, drive aktivitet, organisere aktivitet og dele erfaringer – og ikke minst ha dialog med 
sine medlemmer, givere, aktive og frivillige. Frivillig sektor trenger imidlertid også 
investeringsmidler. 
 
Frivillighetspolitikken må ta opp i seg kravene til modernisering og digitalisering hvis vi skal 
ivareta og utvikle aktiviteter og frivillighet – samt være aktuelle for alle. 
 
Brukeratferd ellers i samfunnet stiller krav til frivillighetens evne til å tilpasse seg raskt og 
effektivt. 
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Det er en samfunnsoppgave å påse at frivilligheten henger med i svingene. Det er viktig at 
man får mulighet til å drive modernisering uten at det går utover bevilgningene til aktivitet 
og anlegg. 
 
Frivillighet Norge har prioritert det videre arbeidet med digitalisering. Vi har erkjent 
følgende: 

• Frivilligheten har ikke ressurser til – eller ønske om – å ha store IT-avdelinger til å 
utvikle de eksisterende systemene tilstrekkelig til å møte medlemmenes og 
organisasjonens forventninger basert på brukeratferd 

• Vi er nødt til å søke samarbeid på tvers av organisasjoner, og på tvers av frivillig 
sektor, offentlig sektor og næringslivet 

 
Derfor har Frivillighet Norge tatt til seg at man må søke samarbeid som baserer seg på at 
frivilligheten/næringslivet/det offentlige går sammen om å jobbe frem en 
digitaliseringsstrategi for frivilligheten i Norge. 
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Kapittel 1 Digitalisering av frivilligheten 
1.1 Sammendrag og anbefalinger 
Frivillighet Norge fikk midler av Kulturdepartementet for å gjennomføre et prosjekt som 
skulle kartlegge organisasjonenes behov og muligheter for nye digitale verktøy, identifisere 
kompetansebehov, kartlegge markedet og produktene som tilbys frivillige organisasjoner i 
dag, skaffe oversikt over mulige samarbeidspartnere for digitale verktøy og identifisere 
muligheter for utvikling av felles digitale løsninger for frivillig sektor.  

Det pågår en digitalisering av alle deler av samfunnet som påvirker hvordan organisasjoner 
jobber, kommuniserer og er tilgjengelige og synlige for våre medlemmer, givere, frivillige, 
deltakere og interessenter.  

I den rivende utviklingen vi ser i digitalisering av tjenester i samfunnet rundt oss, står 
frivilligheten i fare for å sakte akterut. Idrettens løsninger er for eksempel ikke mobilbaserte 
og oppfattes ikke som enkle. Frivillig sektor er avhengig av å kunne legge til rette for bruk av 
moderne teknologi og kommunikasjonsmidler for å styrke og bedre aktivitetene, ivareta 
rettigheter, øke inntektene samt å rasjonalisere organisasjonsarbeidet. 
 
Noen av kartleggingens hovedfunn er: 

• Frivillig sektor anerkjenner at digitalisering og teknologisk utvikling vil påvirke 
organisasjonene i framtida, og det er et stort engasjement i frivillig sektor for å ta i 
bruk mulighetene som digitalisering gir. 

• Digitalisering gir muligheter for å effektivisere drift, styrke og målrette 
kommunikasjonen med medlemmer og lokallag, synliggjøre frivillig aktivitet, forbedre 
aktiviteter og dokumentere resultater. Dette vil bidra til å øke rekrutteringen til 
frivillig aktivitet i Norge. 

• Nesten 3 av 10 organisasjoner mangler løsninger for å kommunisere effektivt med 
medlemmer og frivillige. 

• Organisasjoner bruker mye tid og ressurser på administrasjon som kan frigjøres til å 
skape mer aktivitet. Dette gjelder både i forbindelse med tilskuddsordninger, å holde 
medlemsinformasjon oppdatert og å rapportere til offentlige registre. 

• Frivillige organisasjoner bruker et mangfold av systemer og tekniske løsninger som i 
liten grad kan snakke sammen. 

• Det er et stort behov for kompetanse når det gjelder innkjøp/utvikling av digitale 
løsninger og når det gjelder implementering av nye løsninger i organisasjonene. 

• Det er også behov for løsninger og kompetanse når det gjelder IT-sikkerhet og de nye 
personvernreglene. 

• Økonomi og manglende stordriftsfordeler gjør det utfordrende å utvikle og drifte 
digitale løsninger alene, selv for større organisasjoner som Norges Idrettsforbund. 

• Det er potensial for å utvikle og drifte felles løsninger på tvers av organisasjoner og 
for å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og næringslivet. 
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Prosjektgruppens anbefalinger er: 
 
Anbefaling 1 
Offentlige tjenester som ID-porten og Folkeregisteret blir gjort gratis tilgjengelig for frivillige 
organisasjoner slik at man kostnadsfritt kan få sikret at sine medlemsdata er korrekte.  
 
Anbefaling 2 
All rapportering og søknader gjøres tilgjengelig på en felles søknadsportal hvor man kan 
gjenbruke data når man fyller inn nye skjemaer, i tråd med prinsippet om «kun en gang» 
som slås fast i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge. 
 
Anbefaling 3 
For å dekke kompetansebehovet som finnes i frivilligheten knyttet til bestilling og utvikling 
av digitale systemer, må det utvikles et utfyllende kompetansetilbud på 
bestillerkompetanse. Tilbudet må utvikles i samarbeid mellom fagfolk og frivillige 
organisasjoner, og det må formidles på en måte som gjør det tilgjengelig for frivilligheten. 
 
Anbefaling 4 
Det bør utpekes en aktør som får rollen som kompetansebase for digitalisering av frivillig 
sektor. Dette bør være en aktør i frivilligheten som skal samarbeide tett med Difi, 
næringslivet og andre offentlige aktører og tilby verktøy, ressurser og kompetanse til 
frivilligheten. Frivillighet Norge kan spille en slik rolle, men må tilføres ressurser for å kunne 
gjøre det på en god måte. 
 
Anbefaling 5 
Starte arbeide med å utvikle en integrasjonsplattform for frivilligheten som beskrevet i 
kapittel 4.3.  En integrasjonsplattform er en løsning basert på grunnleggende infrastruktur i 
bunn hvor man kan integrere sine tjenester og koble seg mot andre tjenester man ønsker. 
Det må være frivillig for organisasjoner å ta en slik plattform i bruk. 
 
Anbefaling 6 
For å forenkle arbeidet med å holde oversikt over hva som finnes av løsninger og muligheter 
innenfor digitalisering bør det arrangeres en årlig samling med frivillige organisasjoner, 
offentlig sektor og næringslivet hvor organisasjoner kan presentere sine prosjekter og 
erfaringer. Møteplassen kan arrangeres av den aktøren som skal spille rollen som 
kompetansebase for digitalisering av frivillig sektor. 
 
Anbefaling 7 
Frivillighetsbarometeret utvides til å omhandle digitalisering av frivilligheten gjennom å 
inkludere spørsmål til befolkningen om hva de ønsker og hvilke behov de har. Da får man 
tatt pulsen på frivilligheten og kunnskapsgrunnlag for å skape løsninger som effektiviserer 
drift og øker aktivitetene. 
 
 



 
9 

Anbefaling 8 
Bygge videre på felles løsninger som Frivillig.no og vurdere behovet for flere slike nasjonale 
lavterskel-løsninger som bidrar til å styrke frivilligheten lokalt gjennom synliggjøring, 
mobilisering og effektivisering av drift. 
 
Anbefalingene er prosjektgruppens, og er ikke politisk behandlet i Frivillighet Norge, eller i 
organisasjonene medlemmene i prosjektgruppen representerer. 
 
1.2 Om prosjektgruppen og mandat 
Prosjektgruppen bestod av representanter fra Røde Kors, Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges idrettsforbund (NIF), Human-Etisk Forbund, Norges 
Innsamlingsråd og Frivillighet Norge. 
 
Dette kartleggingsprosjektet er finansiert av Kulturdepartementet etter søknad fra 
Frivillighet Norge datert 20. desember 2017. Midler ble innvilget av Kulturdepartementet 21. 
desember 2017. Målet med prosjektet er å kartlegge organisasjonenes behov og muligheter 
for nye digitale verktøy, identifisere kompetansebehov, kartlegge markedet og produktene 
som tilbys frivillige organisasjoner i dag, skaffe oversikt over mulige samarbeidspartnere for 
digitale verktøy og identifisere muligheter for utvikling av felles digitale løsninger for frivillig 
sektor. 
 
Kartleggingen resulterte i denne rapporten som blir et innspill til den kommende 
stortingsmeldingen om den statlige frivillighetspolitikken og som beskriver: 

- Digitale behov i organisasjonene 
- Muligheter for å styrke frivilligheten gjennom digitalisering 
- Dagens marked, produkt og tilbydere i næringslivet 
- Digitale løsninger som brukes av frivilligheten i samspillet med det offentlige 

 
1.3 Prosjektgruppens sammensetning og medlemmer 
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær, Frivillighet Norge 
Niels Røine, kommunikasjonssjef, Norges idrettsforbund 
Siri Nodland, generalsekretær, Norge Innsamlingsråd 
Benjamin Myrstad, nestleder, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
Trond Enger, generalsekretær, Human-Etisk Forbund 
Kåre-Rune Mossing, dialogsjef, Røde Kors 
Henning Enersen, prosjektleder, Avan AS 
 
1.4 Rapportens innhold 
Rapporten beskriver status for digitalisering i frivillig sektor, konsekvenser hvis frivilligheten 
ikke følger med i digitaliseringen, potensialet for felles løsninger, samt gir en anbefaling av 
tiltak for å understøtte digitaliseringen i frivillig sektor. Tiltakene er rettet mot bredden i 
frivillig sektor og skal komme hele frivilligheten til gode. 
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Kapittel 2 tar for seg metoden for kartleggingen: en spørreundersøkelse som ble sendt til alle 
medlemmer av Frivillighet Norge med påfølgende workshop, samt spørsmål som ble stilt i 
forbindelse med påmelding til Topplederkonferansen 2018. Kapittel 3 tar for seg behovene 
for digitalisering i frivilligheten og kapittel 4 omhandler mulighetene digitalisering kan bringe 
med seg for frivilligheten. Kapittel 5 er en oversikt over digitale løsninger som er rettet mot 
frivilligheten. Kapittel 6 avslutter rapporten med prosjektgruppens anbefalinger. 
 
  



 
11 

Kapittel 2 Metode for innsamling av data 
2.1 Innsamling av data 
For å få gode grunnlagsdata for rapporten ble det samlet inn data ved hjelp av en 
spørreundersøkelse som ble sendt til alle Frivillighet Norges medlemmer. Resultatet fra 
denne undersøkelsen ble presentert i en workshop hvor alle medlemmer var invitert til å 
delta og hvor man jobbet i grupper med oppgaver som baserte seg på resultatene. Alle 
deltakere på Topplederkonferansen 2018 ble også stilt ett spørsmål om digitalisering i 
forbindelse med påmeldingen. I tillegg har forprosjektet innhentet data fra andre kilder. 
Kilder er referert på side 35. 
 
2.1.1 Spørreundersøkelse 
Det ble utarbeidet en spørreundersøkelse på 42 spørsmål. Spørsmål og svar kan leses i sin 
helhet i vedlegg A. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer av Frivillighet 
Norge. Totalt var det 314 medlemmer som mottok spørreundersøkelsen, av disse var det 64 
som besvarte hele undersøkelsen og 19 som delvis besvarte undersøkelsen. Dette gir en 
svarprosent på 26 som må anses å være akseptabelt. 
 
Fordelingen i besvarelser i forhold til Frivillighet Norges kontingentnivå (totale årlige 
inntekter (i henhold til siste godkjente årsregnskap)) er: 
 

Kontingentnivå (årlige inntekter) Prosentandel (%)  Antall 
1 (> 100 000 000) 11 9 
2 (50 000 0000 – 100 000 000) 6 5 
3 (10 000 000 - 50 000 000) 27 22 
4 (5 000 000 – 10 000 000) 15 12 
5 (1 000 000 – 5 000 000) 27 23 
6 (500 000 – 1 000 000) 7 6 
7 (0 – 500 000) 7 6 

 
Fordelingen av antall medlemsorganisasjoner pr kontingentnivå som mottok 
spørreundersøkelsen: 
 

Kontingentnivå (årlige inntekter) Prosentandel (%) Antall 
1 (> 100 000 000) 11 33 
2 (50 000 000– 100 000 000) 5 16 
3 (10 000 000 - 50 000 000) 21 64 
4 (5 000 000 – 10 000 000) 17 53 
5 (1 000 000 – 5 000 000) 25 75 
6 (500 000 – 1 000 000) 7 21 
7 (0 – 500 000)  14 44 

 
Undersøkelsen er med andre ord besvart av en bredde av Frivillighet Norges 
medlemsorganisasjoner med tanke på organisasjonenes årlige inntekter. 
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2.1.2 Workshop i forbindelse med spørreundersøkelsen 
Det ble gjennomført en workshop i forbindelse med spørreundersøkelsen. Invitasjon ble 
sendt til alle medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge. For å gjennomføre workshopen ble 
Niels Kjærgaard-Jensen fra In Good Company leid inn. Det ble arbeidet i et modifisert World 
Café workshopformat med rotasjoner mellom gruppedeltakere for å få nye perspektiver og 
dypere forståelse inn i samtalene.  
 
Det ble jobbet med 3 hovedspørsmål som fra 3 ulike vinkler sirklet inn og kartla de viktigste 
temaene og behovene ut fra deltakernes forskjellige perspektiver: 
 

1 Hva skal vi fortsette med å gjøre som frustrerer og demotiverer medlemmer og 
frivillige (for hermed å presisere problemer og behov som framtidig digitalisering kan 
være med å løse) 

2 Presisering av sentrale barrierer for digital utvikling 
3 Presisering av de sentrale mulighetene for digital utvikling 

 
Det var 28 personer fra forskjellige organisasjoner som deltok. Oppsummeringen fra 
workshopen kan leses i vedlegg B. 
 
2.1.3 Spørsmål i forbindelse med påmelding til Topplederkonferansen 2018 
I forbindelse med påmelding til Topplederkonferansen 2018, ble alle deltakere stilt følgende 
spørsmål: «Hva er den viktigste problemstillingen knyttet til digitalisering for din 
organisasjon?».  
 
Svar som går igjen er utfordringer med EUs nye personvernsforordning (GDPR), lav digital 
kompetanse i organisasjonen og blant medlemmer, ønske om forenkling i samhandling med 
stat og kommune og utfordringer med å velge de riktige digitale verktøyene. Svarene kan i 
sin helhet leses i vedlegg C. 
 
2.1.4 Andre kilder 
For å få bedre innblikk ble det også søkt etter andre undersøkelser som er gjort i forbindelse 
mot frivilligheten på dette området. Det er gjort arbeid om emnet hos blant annet: 

• Institutt for samfunnsforskning [3] 
• Erasmus FUTUR3 prosjektet (EU) [4] 
• TechSoup Sverige, spørreundersøkelse om IT-anskaffelser (intern) 
• Rapporten fra Accenture «Catching up with society – A Digital reality check for Nordic 

NGOs» [5] 
• Rapporten fra Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT-systemer [6] 
• Rapport fra Røde Kors sitt prosjekt «Systemstøtte til frivillig aktivitet» (intern) 
• Flere NOUer de siste årene [7] 
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Kapittel 3 Behov for digitalisering av frivilligheten 

De fleste organisasjonene anerkjenner at digitalisering påvirker deres organisasjon og ser at 
de trenger et bevisst forhold og en strategi for digitalisering. I undersøkelsen svarer 58% at 
den teknologiske utviklingen vil utfordre deres organisasjoner i meget stor grad (24%) og i 
stor grad (34%), figur 1. Når vi spurte om deres medlemmer vil finne andre aktiviteter 
dersom organisasjonene ikke kunne tilby gode digitale løsninger svarte 38% ja. Dette er et 
stort antall medlemmer når det er anslagsvis 10 millioner medlemskap i frivillige 
organisasjoner (8) i Norge og må tas på alvor. Heldigvis tar organisasjonene dette alvorlig og 
81% svarte at de planlegger å gjøre nødvendige tilpasninger for å implementere en digital 
strategi. Av de spurte svarte 63% at de har en strategi for bruk av skytjenester og har startet 
arbeidet med å implementere strategien (skytjenester er en samlebetegnelse på alt fra 
dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne 
serverparker tilknyttet internett). 
 

 
Figur 1: I hvilken grad vil teknologisk utvikling utfordre din organisasjon de neste årene? 
 
 
3.1 Organisasjonenes behov for nye digitale verktøy 
Mangfoldet i frivilligheten gjenspeiles av et mangfold av digitale løsninger, dette skaper 
mange forskjellige utfordringer for organisasjonene og de frivillige/medlemmene. Fra Røde 
Kors sitt prosjekt «Systemstøtte til frivillig aktivitet – Fase 1: Nåtidsanalyse og 
behovssammendrag» erfarte prosjektgruppen overordnet at mange av utfordringene og 
behovene er felles på tvers av organisasjonen. Mye er relatert til eksisterende systemer, 
systemopplæring, manglende brukervennlighet og begrenset mulighet for lokal tilpasning. I 
sum fører disse utfordringene til at de frivillige ikke opplever å ha den støtten de trenger i 
oppgavene de skal utføre. Røde Kors sine lokallag er neppe alene om disse behovene. 
 
3.1.1 Kommunikasjon med medlemmer/frivillige 
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For å få til en effektiv frivillig organisasjon er en av suksessfaktorene god kommunikasjon 
med sine frivillige/medlemmer. Undersøkelsen viser at 66% av de spurte har løsninger for 
effektiv kommunikasjon med medlemmer og frivillige, men det er 28% av de spurte som ikke 
har det. Tatt i betraktning at kommunikasjon med medlemmer og frivillige er noe av det 
viktigste en organisasjon driver med er det urovekkende at over hver fjerde organisasjon 
ikke opplever å ha gode løsninger for dette.  
 

 
Figur 2: Min organisasjon har løsninger for effektiv kommunikasjon med medlemmer og frivillige. 
 
3.1.2 Kommunikasjon med det offentlige 
Kommunikasjon med det offentlige tar også mye av tiden til organisasjonene, og på spørsmål 
om hvor mye tid som ble benyttet av de ansatte i sentralleddet på søknader til tilskudd viser 
undersøkelsen at det i gjennomsnitt brukes 180 timer (58 organisasjoner) pr år. Når man så 
skal rapportere på tilskuddene man har mottatt svares det at organisasjonene bruker i 
gjennomsnitt 228 timer pr år. Man bruker altså mer tid på å rapportere på tilskudd enn man 
bruker på søknader. På rapportering til offentlige registre brukte man i gjennomsnitt 54 
timer pr år. Samme spørsmål ble stilt om de tillitsvalgte på lokallagsnivå og da ble svarene at 
man brukte i gjennomsnitt 24 timer pr år på å søke på tilskudd, 18 timer pr år på å 
rapportere på tilskuddene og 12 timer pr år på rapportering til offentlige registre. Selv om 
dette er relativt lave gjennomsnittstall er det viktig å huske at de lokale tillitsvalgte er 
frivillige ildsjeler som er motivert for å drive med aktivitet – ikke administrasjon. Totalt sett 
legger lokale tillitsvalgte ned et betydelig antall timer i administrasjon som heller kunne vært 
brukt på aktivitet. Vi ser også at sentralleddene kunne brukt enda mere ressurser på å støtte 
de frivillige om de hadde brukt mindre tid på kommunikasjon med det offentlige. 
 
KPMG undersøkelsen «Forenklingspotensialet i statlige tilskuddsordninger for frivillige 
organisasjoner» (9) fant til sammenligning at organisasjonene brukte i snitt 4 dagsverk (30 
timer) på søknad pr ordning og 5 dagsverk (37.5 timer) i snitt på rapportering pr ordning. 
Selv om omfanget på tidsbruken varierer mellom organisasjoner er det utvilsomt et 
potensial for å effektivisere frivillig sektors kommunikasjon med det offentlige. 
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Av behov mot det offentlige er det enklere portaler for rapportering og søknader som er i 
fokus. Det er et sterkt ønske om at det offentlige gjenbruker data som er rapportert inn 
tidligere på tvers av offentlige løsninger.  
 
3.1.3 Verktøy som samhandler (snakker sammen)  
Av behov som organisasjonene har spilt inn når det gjelder programvare er behov for enkle 
løsninger innenfor medlemshåndtering, aktivitet, betaling og kurs/opplæring. Mange bruker 
i dag flere ulike systemer til disse oppgavene, noe som gjør det krevende å holde 
informasjon oppdatert på tvers av systemer. Her fører strengere krav til behandling av 
personopplysninger til at mange organisasjoner får utfordringer.  
 
Det er også en utfordring for organisasjonene at mange av de nye løsningene som utvikles 
og tilbys svarer på lignende behov. Flere av disse er basert på at medlemmer, deltakere eller 
givere skal legges inn i egne databaser, slik at man for eksempel kan kommunisere med disse 
gruppene gjennom en ny app. For en organisasjon skaper dette flere utfordringer. Det er 
arbeidskrevende å overføre informasjon mellom ulike registre og holde informasjonen 
oppdatert, spesielt når det ikke finnes en felles standard for å utveksle slike data. Det er også 
vanskelig for organisasjonene, med begrenset innkjøpskompetanse, å vurdere hvor lenge de 
nye løsningene kommer til å være relevante. Det er ressurskrevende å videreutvikle, gi 
brukerstøtte og holde løsninger driftssikre over tid. Organisasjoner risikerer å bruke mye 
ressurser på tilpasning av løsninger som kan vise seg å være utdatert om kort tid. På den 
andre siden kan organisasjoner som innser dette kvie seg for å ta i bruk nye løsninger som 
kunne ha styrket organisasjonen. 
 
De fleste programvarebehovene som organisasjonene rapporterer om finnes det allerede 
løsninger for i markedet i dag, men mange mangler oversikten over produktene eller 
leverandørene som finnes.  
 
På å oppdatere medlemsinformasjonen, (adresser, telefonnummer osv.), brukte 
sentralleddet i gjennomsnitt 32 timer pr måned. Dette kan reduseres ved bruk av offentlige 
portaler dersom det offentlige gir frivilligheten tilgang til å bruke ID-porten til autentisering 
og til vasking av medlemsdata mot Folkeregisteret. 
 
3.1.4 Tilgjengelighet for tillitsvalgte og lokale grupper 
Av de spurte i undersøkelsen svarer 72% at de ansatte i organisasjonen har tilgang på 
verktøyene og informasjonen de trenger uavhengig av sted eller enhet. Mens 47% av de 
tillitsvalgte/styremedlemmer på lokalplanet og medlemmene har samme tilgang.  Dette viser 
at man bruker digitale løsninger der det er mulig sentralt, noe også 82% av de spurte svarer. 
Men det skorter på teknologiske løsninger til å få verktøy og informasjon ut i organisasjonen 
og ut til de som faktisk driver den frivillige aktiviteten.  
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Figur 3: Tillitsvalgte/styremedlemmer/medlemmer på lokallagsnivå har når som helst, hvor som helst 
tilgang til verktøyene og informasjonen de trenger, uavhengig av sted eller enhet. 
 
3.2 Kompetansebehov i organisasjonene 
Organisasjonene i spørreundersøkelsen oppgir at det er et stort behov for å tilegne seg 
digital kompetanse (ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å 
kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet). Det som kanskje 
var overraskende var at de unge medlemmene også etterspør mer kompetanse om digitale 
verktøy. De har stor evne til å benytte seg av mobile apper og sosiale medier, men ikke 
nødvendigvis på bruk av støtteverktøy som for eksempel medlemssystemer, databaser, 
hjemmesider, regnskapsprogrammer osv. Det samme ser vi hos de organisasjoner som har 
eldre brukere. Dersom organisasjonen får hjelp til å gjennomføre kompetansekartlegging, 
noe vår undersøkelse tyder på at det er få som har gjort, vil kanskje dette behovet vise seg å 
være enda større. De organisasjonene som har gjennomført kompetansekartlegging påpekte 
at det i dag ikke lar seg gjøre å gjennomføre digital kompetanseheving ved hjelp av midler fra 
Kompetanse Norge fordi det ikke tilbys. For å oppnå målet i Kompetanseløftet om å bidra til 
at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet bør det også gis mulighet til 
kompetanseheving innenfor digitalisering. 
 
Prosjektet har kartlagt mange av de største løsningene (omtales i kapittel 5.1) som finnes. 
Men uten adekvat bestillerkompetanse i organisasjonene er det vanskelig å gjøre det rette 
valget. Organisasjoner vet ikke hvordan man skal gå frem for å finne det verktøyet som 
passer sin organisasjon. Fra Riksrevisjonens rapport, Dokument 3:6(2015-2016) [10], om 
vurdering av kommunenes digitaliseringsevne ble det her også påpekt at kommunene 
mangler bestillerkompetanse på IT. Vår kartlegging tyder på at bestillerkompetansen er enda 
lavere i frivillig sektor enn i kommunesektoren.  
 
På anskaffelser.no har Difi lagt ut mye bra og nyttig informasjon om innkjøp, men 
informasjonen er ikke tilpasset frivillige organisasjoner og det forutsetter at man har en 
grunnleggende forståelse om fagfeltet. Mens Difi tilbyr mye kompetanse, verktøy og 
løsninger som understøtter digitaliseringen og moderniseringen av offentlig sektor, finnes 



 
17 

det ingen instans som har det samme tilbudet rettet mot frivillige organisasjoner. Her er det 
muligheter for at Difi går sammen med aktører i frivillig sektor utvikler tilpassede tilbud 
rettet mot frivillig sektor, eller at en annen aktør tildeles en rolle som kompetansesenter for 
digitalisering av frivilligheten med ansvar for å lage opplæringstilbud og veiledere. 
 
Når organisasjonene har klart seg gjennom en innkjøpsprosess og valgt en leverandør 
kommer en ny barriere de må komme seg over. Det er å forstå prosjektmetodikken som 
brukes av leverandørene når de utvikler eller tilpasser løsninger. For de fleste organisasjoner 
er det mest naturlig å jobbe etter «fossefall»-metoden, hvor man tar et steg av gangen etter 
som man er ferdig med oppgavene. Dagens smidige prosjektmetodikk er mer som å danse 
vals, man må følge nøye med og vite hvor man går så man ikke tråkker på hverandre. Dette 
gjør prosjektene mer komplisert for organisasjonene og man risikerer å bruke mye mer 
midler og ressurser enn hva som var planlagt. 
 
Kartleggingen viser at behovene er store innenfor sikring mot cyberkriminalitet og hacking. 
Dette er et komplisert fagfelt som krever at man som oftest må leie inn eksterne spesialister. 
I tillegg har mange påbegynt arbeidet med å få på plass rutiner i forbindelse med EUs 
personvernforordning (GDPR). Vår kartlegging viser at frivillige organisasjoner behandler 
svært mange ulike typer personinformasjon som er knyttet til aktivitetene organisasjonene 
driver. Flere behandler også sensitiv personinformasjon som diagnoser, religiøs eller politisk 
tilhørighet. Her har blant annet Frivillighet Norge, LNU og Norges Innsamlingsråd bidratt 
med seminarer og informasjon på sine hjemmesider for å lette arbeidet for organisasjonene. 
Det er likevel fremdeles et udekket informasjons- og kompetansebehov knyttet til nye 
personvernregler i frivillig sektor og hvordan organisasjoner i praksis kan sikre at deres 
behandling av personopplysninger er i tråd med regelverket og skaper tillit blant 
medlemmer om at deres opplysninger behandles på en trygg og god måte. 
 
Kartlegginger av framtidige behov 
Erasmus+(EU) sitt FUTUR3 prosjekt (4), «Fra digitalisering til sosial kompetanse», ble etablert 
(2015-2017) for å kartlegge fremtidige kompetansebehov hos frivillige koordinatorer og 
ledere i 10 europeiske land (Bulgaria, Finland, Ungarn, Italia, Latvia, Polen, Portugal, 
Romania, Tyrkia og England). Referanseprosessen inneholder også eksempler på beste 
praksis på trening for frivillige koordinatorer eller frivillig ledelse. 
 
Deres anbefaling er som følger: 

1. Fremme digitalisering: stab og forvaltere, samt frivillige, trenger IKT-ferdigheter og 
tilgang til infrastruktur som tillater dem å kommunisere fra eksterne steder ved hjelp 
av mobilteknologi. 
 

2. Folk kommer først: Både nå og i fremtiden er kommunikasjonsferdigheter, 
teamarbeid og styrking av enkeltpersoner og grupper kjernefelt av frivillige 
koordinatorers arbeid. Med digitalisering kan organisasjonsformen endres, men 
ferdighetene må være på plass. 
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3. Inkludering er en sjanse for frivilligheten, flerkulturelle ferdigheter og overvinne 
stereotyp adferd er og vil fortsatt være avgjørende for å jobbe med frivillige. 
Frivilligheten spiller en viktig rolle i integrasjon, så dette er en ferdighetsutfordring. 
 

4. Bygg på mangfold: Ved mangfold, refererer vi ikke bare til inkludering, men evnen til 
å jobbe med ulike aldersgrupper, religioner, minoriteter og så videre. Dette krever 
ferdigheter for å overvinne stereotypier, følelser og samhandling. 

 
5. Samarbeid i opplæring: Vi anbefaler samarbeid mellom sivilsamfunnsorganisasjoner, 

utdanningsinstitusjoner, fagforeninger og faglige organisasjoner for å etablere 
konkrete måter å forbedre den faglige kapasiteten til frivilligheten. 

 
Forum – idéburna organisationer med social inriktning og TechSoup Sverige har gjennomført 
en undersøkelse mot sine medlemmer (2016) som omfattet hvordan innkjøp av digital 
teknologi (programvare, maskinvare, smarttelefoner osv.) ble utført i de forskjellige 
organisasjonene. Her viser undersøkelsen at det er rom for besparelser i å bruke allerede 
etablerte avtaler for frivilligheten. Utfordringen ligger i at organisasjonene ofte mangler 
bestillerkompetanse og dokumenterte retningslinjer for hvem som har myndighet til å 
bestille og hvor man skal bestille varer fra. Det pekes også der på behovet for å få bedre 
digital kompetanse blant deres medlemmer. TechSoup Sverige har ikke sluttført rapporten 
om undersøkelsen, men har startet samarbeid med Sveriges Folkhögskolor for å få laget kurs 
som er spesielt rettet mot frivilligheten og digital kompetanse. De er også i kontakt med 
næringslivet for å få til samarbeidsavtaler på IT-support til sine medlemmer. 
 
I NOU 2018:2, «Fremtidige kompetansebehov I», viser man til den internasjonale 
undersøkelsen av voksnes læring, Adult Education Survey (sist gjennomført i 2016) at de 
frivillige organisasjonene utgjør 6% av den ikke-formelle opplæringen. Med tanke på å 
etablere gode arenaer for samskaping mellom frivilligheten, kommunene, næringslivet og 
innbyggerne er det mulig å få store synergier når man benytter seg av digitale verktøy. Det 
er i dag utviklet flere løsninger for samskaping mellom kommuner, frivilligheten og 
innbyggerne, for eksempel FRISKUS og FRIDA. For å få utnyttet potensialet i samspill med 
frivillige organisasjoner i kommunene er det også viktig at det offentlige bidrar med midler 
og ressurser til digital kompetansehevning av de frivillige slik at man får ønsket gevinst i 
kommunene. Det er også viktig at de digitale verktøy som utvikles tar inn over seg de 
frivillige organisasjonenes behov, og ikke utelukkende fokuserer på å dekke det offentliges 
behov. 
 
3.4 Endringsevnen i frivillig sektor 
Endringsevne er et sammensatt begrep, som beskriver frivillighetens evne og kapasitet, til å 
ta nødvendige endringsgrep i forbindelse med de nye driftsvilkårene som følger av 
digitalisering. 
 
Det er uten tvil et stort engasjement for digitalisering i frivilligheten. «Alle» har innsett at 
dersom man skal være en del av dagens samfunn må man ha evnen til å akseptere nye 
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måter å kommunisere og å organisere og utføre arbeidet i fremtiden. Endringsønsket er 
stort, men veldig mange vet ikke hvordan de skal gå frem i en omstillingsprosess fra delvis 
analoge og digitale løsninger til å bli rustet for morgendagens «digitale frivillighet». Her ser vi 
tydelig forskjell på de store organisasjonene kontra de små. De store har noen midler de kan 
bruke for å få hjelp på veien, mens de minste ikke har økonomiske midler eller ressurser til å 
delta på den digitale reisen. Samtidig er det heller ikke enkelt for store organisasjoner å 
holde seg oppdatert. Både offentlige midler, midler fra næringslivet og donasjoner fra 
private er som regel øremerket for å drive med organisasjonens formål og ikke beregnet til å 
investere i IT-prosjekter og digitalisering. Erfaring viser også at slike prosjekter ofte blir svært 
kostbare og som har en tendens til å bli dyrere etter hvert. Frivillighet Norge, Norges 
Innsamlingsråd med flere bidrar med informasjon og rådgivning på området til sine 
medlemmer, men har begrensede ressurser å benytte til digitalisering av frivilligheten. 
 
For å få til en god endringsprosess må det midler og ressurser til for å lykkes. Det store 
mangfoldet i frivilligheten gjør det også mer komplisert å få til en løsning som passer alle. De 
frivillige organisasjonene er komplekse og har både ansatte, medlemmer, deltakere, frivillige 
og givere, som alle har ulik grad av tilknytning til organisasjonen, ulike behov, ulik 
kompetanse og ikke minst begrenset med tid til å sette seg inn i og ta i bruk digitale 
løsninger.   
 
Fra spørreundersøkelsen ser vi likevel at endringsevnen er god på mange områder i 
organisasjonene, for eksempel at det er lagt til rette for å kunne betjene organisasjonen fra 
mobile enheter via skytjenester og at man har startet arbeidet med å få en digital strategi på 
plass for sin organisasjon. Det viser at ledelsen har en forståelse over viktigheten av 
digitalisering. 
 
På spørsmålet om organisasjonene planlegger å gjøre nødvendige tilpasninger for å 
implementere en digital strategi (for å automatisere prosesser eller digitalisere informasjon) 
svarer 81% av organisasjonene at de planlegger dette. 
 
Når vi spurte om organisasjonene flytter bestemte arbeidsoppgaver til skyen for å redusere 
drifts- og ressurskostnader svarer 52% ja, mens 33% svarer nei. Her er det trolig muligheter 
på sikt for å redusere kostnader for organisasjonene. 
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Kapittel 4 Muligheter med digitalisering 
En effektiv digitalisering av frivilligheten vil ta vekk mye tid fra tidkrevende administrative 
oppgaver i frivilligheten, og gi organisasjonene mer tid til å drive med sin kjernevirksomhet. 
Dette vil resultere i en lavere terskel for mennesker som ønsker å engasjere seg i 
organisasjoner, og kan bidra positivt til både organisasjonsutvikling og utvikling av nye 
aktiviteter eller tilbud. 
   
Digitale verktøy vil i mye større grad enn i dag gi organisasjoner mulighet til å tilpasse sin 
kommunikasjon til hvert enkelt medlem eller lokallag gjennom 
kundeadministrasjonssystemer (CRM), medlemssystemer og lignende, som igjen fører til 
mer engasjement ved at enkeltpersoner kan føle seg ivaretatt i en organisasjon. 
 
Effektivisering av frivilligheten, noe digitalisering vil føre til, betyr at det går mindre penger til 
administrasjon, og mer til aktivitet. Da vil man få enda mer verdiskapning ut av de midlene 
frivilligheten får enn det man har gjort tidligere. Enkelte organisasjoner opplever at deres 
egen evne til digitalisering er å anse som et konkurransefortrinn. De som ligger i forkant med 
digitalisering vil hevde at fellesløsninger ikke er nødvendig. Men for andre vil dette være en 
god løsning. 
 
En annen positiv effekt av digitalisering er at organisasjonene, og deres aktiviteter og tilbud, 
kan bli mer synlige for folk i lokalmiljøet. Det vil bidra til at flere deltar i aktiviteter eller 
velger å engasjere seg som medlem, som frivillig i organisasjonene eller bidra med penger til 
formålet. 
 
Digitale verktøy kan også brukes til å dokumentere aktiviteter og resultater og til å gjøre 
resultatene tilgjengelig for omverdenen. Dette bidrar til åpenhet om hva organisasjonene 
gjør og hva aktivitetene fører til, og bidrar også til å bygge tillit til frivillig sektor, både blant 
folk flest og blant potensielle samarbeidspartnere. 
 
4.1 Mulige samarbeidspartnere på digitale verktøy 
Å digitalisere frivilligheten krever store investeringer, dette er midler som er vanskelig å 
skaffe til veie for organisasjonene. Som nevnt tidligere er organisasjonenes midler som 
oftest øremerket og organisasjonene kan derfor ikke fritt disponere dem til for eksempel 
digitaliseringsprosjekter eller kompetansehevning. De fleste organisasjoner er heller ikke i 
posisjon til å finansiere slike investeringer gjennom å ta opp lån. For at frivilligheten skal 
klare å følge med i utviklingen blir det avgjørende at man finner samarbeidspartnere som 
finner det tjenlig å samarbeide om oppgaven.  
 
Flere av de store aktørene i næringslivet har vedtatt at de skal ha et aktivt samfunnsansvar 
hvor de ofte støtter frivillige organisasjoner. Tidligere var støtte fra næringslivet rene 
pengegaver og/eller sponsing, men denne trenden har endret seg. Nå ønsker selskapene noe 
tilbake som gir verdi til forretningssiden men også skaper verdi for frivilligheten. Prosjektet 
deltok på en workshop sammen med flere Telenorselskaper og Norges idrettsforbund hvor 
man så på mulighetene til hvordan Telenorgruppen kan bidra med sin kompetanse og 
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teknologi for å hjelpe frivilligheten med digitalisering. Det er også blitt gjennomført møte 
med IBM Norge som presenterte hvordan de ser for seg mulige bidrag til frivilligheten 
generelt i tillegg til de teknologiske bidragene de blant annet leverer til Kreftforeningen i 
dag. 
 
Et mulig samarbeid med næringslivet kan for eksempel være aktører som tilbyr pakketerte 
standardløsninger på maskinvare, drift, support og programvare mot frivilligheten. Andre 
områder kan være kompetanseoverføring innenfor smidige metoder hvor næringslivet kan 
arrangere workshops for frivilligheten. Næringslivssamarbeid gir muligheter innenfor 
digitalisering, men for at slike samarbeid skal komme hele frivilligheten til gode bør 
prosjektene koordineres og erfaringer og løsninger kunne deles på tvers. Det mangler i dag 
en instans eller arenaer for denne formen for koordinering. 
 
Frivillighet Norge har utviklet et sett med anbefalte prinsipper for næringslivssamarbeid som 
bør anvendes når frivilligheten skal samarbeide med næringslivet om digitalisering (se 
vedlegg). 
 
4.2 Organisasjonenes muligheter med nye digitale løsninger 
I spørreundersøkelsen spurte vi hvilke muligheter organisasjonene så for seg for å 
forbedre/forenkle drift, aktiviteter og kommunikasjon med nye digitale løsninger. Her svarte 
organisasjonene blant annet bedre kommunikasjon med medlemmer, enklere og mer 
effektiv drift, tettere oppfølging av lokallag, e-læring og kunnskapsdeling, enklere 
markedsføring av aktiviteter og raskere oppfølging av det enkelte medlemmet/frivillige. 
 
For å kunne gjøre det organisasjonene etterspør er det avgjørende at man ivaretar 
kontrollen og utvikler medlemsdatabasen, eller medlemsregisteret om man vil. For å gjøre 
dette må man ha en sterk «motor» - back end/integrasjonsplattform i bunn. Denne kan være 
felles for alle organisasjonene. Det blir som et bankhvelv med bankbokser. Hver organisasjon 
har sin egen bankboks som ingen andre har tilgang til – samtidig som hver organisasjon nyter 
godt av infrastrukturen og mulighetsrommet en felles løsning kan gi.  
I det digitale samfunnet er det om å gjøre å ha enkle løsninger som er mest mulig relevante 
og effektive for medlemmene og organisasjonsleddene. Dette sikrer en god verdikjede for 
organisasjonene overfor til medlemmene, givere og støttespillere: 

• Man kommer lett i kontakt med medlemmene (også hvert enkelt medlem). 
• Det gir mulighet for å dele informasjon med medlemmene (også hvert enkelt 

medlem). 
• Det gir mulighet for å ha tett dialog med medlemmene (også hvert enkelt). 
• Det gir mulighet for å analyser/lære hvert enkelt medlem å kjenne. 
• Det gir mulighet for å spesialsy info og kommersielt innhold etter samtykke fra hvert 

enkelt medlem.  
 
Denne type interaksjon med medlemmene – om det er grupper/segmenter eller 
enkeltpersoner – blir avgjørende for mange av de frivillige organisasjonene i framtida. Dette 
vil øke relevansen og ønsket om å være medlem istedenfor at kommersielle aktører 
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dominerer. Den som utvikler plattformen også må være ansvarlig for videre utvikling og 
oppdateringer slik at plattformen oppdateres i tråd med den generelle digitale utviklingen i 
samfunnet. 
 
4.3 Muligheter for utvikling av felles digitale løsninger for frivilligheten 
I spørreundersøkelsen ble det spurt etter hvilke IT-løsninger de forskjellige organisasjonene 
benyttet. Når vi ser på antall leverandører er det veldig mange som tilbyr løsninger mot 
frivilligheten, men etter å ha kategorisert de forskjellige leverandørene ser vi at det også er 
fellestrekk i behovene til frivilligheten. Å utvikle felles løsninger på underliggende 
infrastruktur og tjenestelag basert på eksisterende offentlige løsninger vil være gunstig for 
frivilligheten. Dette vil være en vinn-vinn for både frivilligheten og det offentlige. 
Organisasjonene får bedre kvalitet på data på blant annet lokale organisasjoner, medlemmer 
og aktiviteter. Samtidig blir det lettere å utveksle viktige data som kan blant annet kan 
benyttes i forskning, av kommunene og i utvikling av frivillighetspolitikken. Dette kan for 
eksempel være offentlige tjenester som ID-porten, Altinn, Frivillighetsregisteret, 
Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Portalen kan legges opp slik at det vil være mulig å 
benytte deler av tjenesten. 
 
En mulighet prosjektgruppen har sett på er å etablere en felles løsning som gir de frivillige 
organisasjonene større muligheter til å lettere behandle informasjon om medlemmer på en 
god måte, til å anskaffe skreddersydde løsninger for å kommunisere med medlemmene og 
også til å utveksle data med andre aktører. I en slik løsning vil organisasjonene som i dag eie 
og ha full kontroll på alle sine sentrale data om medlemmer/frivillige/givere etc. Hvis 
organisasjonen velger å åpne løsningen for andre aktører, det være seg offentlige eller 
næringslivet, skal dette skje på bakgrunn av avtale med organisasjonen og samtykke fra 
medlemmet/giveren/den frivillige. Ved at man som organisasjon integrerer seg mot en slik 
løsning vil man kunne få tilgang til tjenester og tilbud som man ikke vil kunne oppnå alene. 
Her vil man få et standardisert regelsett på hvordan organisasjonene og eksterne tilbydere 
kan koble seg mot plattformen. Organisasjonene kan så se hva som finnes av tilbydere og 
løsninger og velge etter behov og ønske. En slik løsning kan etableres av både det offentlige 
og eventuelle næringslivaktører, men det viktigste er at det er de frivillige organisasjonene 
som eier sine data og rettigheter fullt ut. Av offentlige tjenester som kunne vært tilgjengelig 
på en slik plattform kan være ID-porten, Folkeregisteret, Altinn, tilskuddsportaler, etc. Her 
kan må man få forenkling i forbindelse med søknad av midler, og innsending av 
regnskapstall.  
 
Plattformen må være en mulighet for organisasjonene og ikke et pålegg. Et eksempel på en 
merverdi ved å ta plattformen i bruk kan være at organisasjonen sentralt ønsker å inngå en 
nasjonal avtale for alle lokallag på cashback til laget ved kjøp av varer fra en nasjonal 
butikkjede. Tilbyder må levere sine løsninger tilpasset det standardiserte regelsettet. En slik 
løsning omtales ofte som en integrasjonsplattform. 
 
En slik felles plattform vil også gjøre det enklere å kontrollere, ivareta og benytte 
rettighetene til arrangementer, konkurranser og events som de frivillige organisasjonene 
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har. Nå er det slik at store globale aktører og lokale mediehus benytter disse 
arrangementene og konkurransene og kan kommersialisere dem. For å ha mulighet til å tilby 
sine medlemmer en helhetlig og relevant mulighet innenfor organisasjonene, må man står 
samlet og ha en felles sterk «motor» hvor ulike spesialtilpassede løsninger som det er behov 
for i hver enkelt organisasjon, kan tilpasses og integreres. 
 
I dag har vi Frivillig.no som et rekrutteringsverktøy som gjør det enklere for folk å bli frivillig 
og enklere for organisasjonene å finne frivillige. Det er over 1600 oppdrag og over 1600 
organisasjoner som allerede er registrert og nettsiden har i snitt 30 000 besøk hver måned. 
 
Frivillig.no bidrar til økt synlighet og rekruttering av nye grupper til frivillig innsats lokalt, og 
det ligger store muligheter i løsningen som allerede er implementer i et mangfold av ulike 
frivillige organisasjoner, kulturfestivaler, menigheter og frivilligsentraler. 
 
Følgeforskingen til "Kampanjen for økt fellesskap og sosial støtte" som er utført av Rambøll 
på oppdrag av Helsedirektoratet, peker på at bedre filtersøk på Frivillig.no, med valg av sted 
og kategorier, vil gi de nye frivillig enklere tilgang til aktuelle oppdrag. Dette vil samtidig gi ny 
innsikt i hva de frivillige søker etter. Ved å tilby avkrysningsmuligheter kan potensielle 
frivillige få mulighet til å se hvilke typer av oppdrag som finnes og kanskje bli kjent med nye 
former for frivillig innsats som de ikke kjente til fra tidligere. Det kan også være mulig å la 
nye frivillige motta varsler når nye oppdrag som matcher deres søk legges ut. 
 
Det pekes også på mulighet for å eksportere kontaktinformasjon for kommunikasjon med de 
frivillige. Dette kan være hensiktsmessig dersom enkelte aktiviteter fyller seg opp og 
organisasjonen vil informere en andel av de påmeldte om andre aktiviteter eller 
arrangementer. En slik eksport og bruk av informasjon må gjøres i tråd med nye GDPR 
forskrifter. Eksport av kontaktinformasjon til registrerte organisasjoner i fylker, kommuner 
eller bydeler er også en aktuell mulighet. Det kan utvikles en API-løsning som gir mulighet for 
integrasjon med andre verktøy, for å for eksempel kommunisere med og administrere de 
frivillige etter at de har meldt sin interesse til organisasjoner og oppdrag på Frivillig.no. 
Metode for implementering, drift og vedlikehold av slike løsninger må da defineres. 
 
Frivillig.no er et verktøy for rekruttering av frivillige og en nettside som samler og synliggjør 
frivillige organisasjoner og oppdrag. Det vil være mulig å utvikle verktøyet til å la registrerte 
organisasjoner opprette og motta påmeldinger til aktiviteter de arrangere for brukere og 
befolkning. Disse aktivitetene kan vises på en egen nettside. En slik oversikt vil kreve 
markedsføring mot både organisasjoner og befolkning slik at den blir kjent, aktivt brukt og 
implementert på andre aktuelle nettsider. 
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Kapittel 5 Digitale løsninger i markedet rettet mot frivilligheten 
5.1 Markedet og produktene som tilbys frivillige organisasjoner i dag 
Digitale løsninger som tilbys frivillige organisasjoner i dag er veldig mange. Mange av 
løsningene har oppstått fordi en ildsjel i en forening har laget et program som løste den 
utfordringen de hadde der og da. Når man har sett at det har vært etterspørsel etter 
produktet i flere organisasjoner er det blitt produktifisert og profesjonalisert i selskaper. 
Etter tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen om hvilke programmer og systemer 
frivilligheten benytter ser man at det er et stort mangfold av leverandører. Det er en stor 
blanding av gratis verktøy, verktøy man betaler for, verktøy rettet mot næringslivet, sosiale 
medier, skreddersydde løsninger for ulike behov i frivilligheten (medlemssystemer, 
kursregistrering, etc.). Dette skaper utfordringer for organisasjonene både knyttet til å drive 
effektivt og knyttet til personvern, da mange av løsningene håndterer personopplysninger. I 
tillegg bidrar dette til at det er svært vanskelig for organisasjonene å få oversikt over 
markedet, og mange uttrykker at de har behov for hjelp til å få vite hva de trenger, hvor mye 
det bør koste, etc. 
 
Produktoversikten er delt opp i hovedgruppene: kontorstøtte, medlem- og 
aktivitetssystemer, kurs og opplæring, økonomi og betaling, samskaping, annet programvare 
og Crowfunding/fundraising/innsamlingsløsninger. 
 
Kontorstøtteløsninger 
Programvare for å lage dokumenter, presentasjoner, regneark m.m. Microsoft og Google 
sine løsninger tilbyr også skybasert lagring og e-post. 
 

Microsoft Office 365 Skybasert og programvare 
løsning som inneholder alle 
verktøy man har behov for. 

Selges via Frivillighet 
Norge/TechSoup.no 

LibreOffice Programvare for tekst, 
presentasjoner, regneark, 
små databaser, 
tegneprogram, m.fl. 

Gratis, www.libreoffice.org 

Google G Suite Skybasert og programvare 
løsning som inneholder alle 
verktøy man har behov for. 

Gratis via Frivillighet 
Norge/TechSoup.no 

Apache OpenOffice Programvare for tekst, 
presentasjoner, regneark, 
små databaser, 
tegneprogram, m.fl. 

Gratis, www.openoffice.org 

 
Medlem- og aktivitetssystemer 
Dette er et utvalg av systemer hvor man kan administrere medlemmer og som oftest kan 
bygges ut med tilleggsmoduler for aktivitet, betalinger, dugnader, lisensoversikt osv. Mange 
er generelle men mange er rettet mot organisasjoner som administrerer lag og grupper. 
Mange av leverandørene har en gratis basismodul som kan utvides etter behov og 
betalingsevne. 
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Weborg Weborg.no Skybasert medlemssystem 

StyreWeb Styreweb.no Skybasert medlemssystem  
OrgTech orgtech.no En app for håndtering av frivillige.  
TrueGroups truegroups.com Skybasert medlemssystem. 
Rubic Member Rubic.no Skybasert medlemssystem 
Unicornis – 

HyperSys 
Hypersys.no Skybasert medlemssystem 

Zubarus Zubarus.no Skybasert medlemssystem 
SportMember Sportmember.com Skybasert medlemssystem 

OrgSys proventus.no/orgsys/ Skybasert medlemssystem 
Winorg Winorg.no Skybasert medlemssystem 

Spoortz Spoortz.com Skybasert medlemssystem 
Team Data System 
AS 

Teamdata.no Skybasert medlemssystem 

SpareBank 1 SR 
Bank 

Medlemsnett.net Skybasert medlemssystem 

Deltager Deltager.no Skybasert aktivitetssystem 

Bloc.no Idrettenonline.no Skybasert medlemssystem 
Zoft Circus Members Skybasert medlemssystem 
Mysoft Mysoft.no Skybasert medlemssystem 

Exceline Exceline.no Bransjeløsning for treningssentre 

Spond Spond.no Skybasert arrangement system 

Solidus Solidus.no Skybasert medlemssystem 
Cornerstone Kommunion.no Skybasert medlemssystem 

Styreportalen Styreportalen.no Skybasert medlemssystem 
Columbus Medlem Columbusglobal.com Skybasert medlemssystem 

   

Danske løsninger   
Mentoclub mentoclub.com Medlemsadministrasjon 

Sportlas sportlas.com Utvikler digitale løsninger for idretten 

Clumeo clumeo.com Skybasert medlemssystem 
Forenings 
Administrator 

foreningsadministrator.
dk 

Skybasert medlemssystem 

Holdsport holdsport.dk Skybasert medlemssystem 

Klubboffice (DBU) kluboffice.dbu.dk Skybasert medlemssystem 

Memberlink memberlink.dk Skybasert medlemssystem 

Forening Let foreninglet.dk Skybasert medlemssystem 
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Winkas winkas.dk Skybasert medlemssystem 
Globus Data globusdata.dk Booking og medlemssystem 

Groupcare A/S Groupcare.dk/se/no Skybasert medlemssystem 

Svenske løsninger   
Zubarus Zubarus.se Skybasert medlemssystem 
Upright Upright.se Skybasert medlemssystem 
VeryConnect Veryconnect.se Skybasert medlemssystem 
Multisoft AS Multisoft.se Skybasert medlemssystem 
Föreningssupport Foreningssupport.se Skybasert medlemssystem 
Membit Membit.se Skybasert medlemssystem 
Groupcare A/S Groupcare.dk/se/no Skybasert medlemssystem 
arcMember arcmember.se Skybasert medlemssystem 
Föreningshuset Foreningshuset.se Skybasert medlemssystem 
CogWork–idrott.se Idrott.se Skybasert medlemssystem 
   
Finske løsninger   
Avoine Avoine.fi Skybasert medlemssystem 
   
Internasjonale 
løsninger 

  

iMIS Engagement 
Management 
System 

advsol.com Skybasert medlemssystem, fundraising,  

Personify personifycorp.com Skybasert medlemssystem 
Wild Apricot wildapricot.com Skybasert medlemssystem 

 
Kurs og opplæring 
 

Moodle Moodle.org OpenSource 
læringsplattform 

KursAdmin Kursadmin.no Nettbasert kursløsning 
eFaktor Moodle Efaktor.no Norsk leverandør på moodle 

plattformen 
Pedit AS Pedit.no Leverandør av 

læringsplattform 
Its Learning itslearning.com/no/ Leverandør av 

læringsplattform 
DataKortet datakortet.no Kurs og sertifisering rundt 

digitale verktøy 
Dokker Dokker.no Metodikk og elæring  
Norsk eLæring No-el.no Utvikler digitale verktøy, 

læringsressurser og 
metodikk. 
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Norsk Interaktiv norskinteraktiv.no En totalleverandør av e-
læring. 

Mediafarm Mediafarm.no Leverer elæring på alle flater 
Cerpus AS Cerpus.no En totalleverandør av e-

læring. 
Canvas LMS Canvaslms.com Open source learning 

management system 
Neo LMS Neolms.com LMS løsning 
D2L D2l.com Har flere løsninger innenfor 

elæring 
 
Økonomi og betaling 

KNIF regnskap Knif.no Tilbyr papirløse 
regnskapstjenester. 

Visma Visma.no Tilbyr alt innen skybasert 
regnskap 

Mamut Visma.no Regnskapssystem 
Xledger Xledger.no Tilbyr alt innen skybasert 

regnskap 
Accountor Accountor.no Tilbyr alt innen skybasert 

regnskap 
PowerOffice Go Poweroffice.no Tilbyr alt innen skybasert 

regnskap 
Tripletex Tripletex.no Tilbyr alt innen skybasert 

regnskap 
Vipps Vipps.no Betaling med mobil 
PayPal Paypal.no Betaling med mobil 
BuyPass Baypass.no Online betaling og ID 
Collector Bank Collector.no Faktura og online betaling 
After Pay Afterpay.no Betalingsløsning for 

nettbutikker  
Dibs Dibs.no Kortbetaling og 

fakturabetaling 
Klarna Klarna.no Online betaling 
Bambora Bambora.no Kortleserbetaling 
PayEx Payex.no Totalleverandør på 

betalingstjenester 
Trustly Trystly.com/no Online betaling 
Svea Webpay Sveawebpay.no Online betaling 
Resurs Bank Resursbank.no Online betaling 
Masterpass Mastercard.no Betaling med mobil 
Netaxept NETS.no Betalingsløsning 
Verifone Verifone.no Betalingsløsning 
ePay Epay.no Betalingsløsning 
Stripe Stripe.no Betaling med mobil 
Adyen Adyen.com Betaling med mobil 
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WorldPay Worldpay.com Betaling med mobil 
iZettle Izettle.no Mobil betalingsterminal 
Link Mobility Linkmobility.no Mobil betaling 

 
Samskaping 
Samskaping er et relativt nytt begrep og en metode som blir mer og mer brukt i 
kommunesektoren for å indikere at framtidas lokalsamfunn er avhengig av at ulike aktører, 
kommunen, frivillige organisasjoner, næringsliv og innbyggere, i fellesskap finner gode 
løsninger på de lokale behovene. På dette området er det nå flere leverandører som utvikler 
systemer som skal binde kommunene tettere sammen med frivilligheten og innbyggerne. De 
fleste systemene tar utgangspunkt i behov innenfor helse- og omsorgssektoren, men 
samskapingsmetoden er også aktuelt på andre samfunnsområder. Målet for leverandørene 
er at det skal være lett å få hjelp og samtidig gi hjelp.  
 
Foreløpig er det relativt få tilbydere i denne kategorien men det ventes at flere leverandører 
vil komme når flere kommuner blir digitalisert og ‘smarte’. 
 
 

Friskus Friskus.com Friskus er arbeidsmodellar 
og ei moderne 
samskapingsplattform for 
aktivitet og frivillighet! 

Frida Evry.no Frivilligsentralenes Data 
Adminstrasjonsverktøy 
(FRIDA) er en skreddersydd 
applikasjon for 
effektivisering og 
optimalisering av 
virkeområdet i 
frivilligsentralene. 

Nyby Nyby.no Nyby er et digitalt verktøy 
som kobler ressurser og 
behov i samfunnet vårt. 
Nyby gjør det enkelt å be 
om hjelp, og enkelt å bidra. 
For alle. Nyby kobler 
mennesker. 

Alder Alder.no Alder Teams er en 
plattform for å planlegge 
aktiviteter, kommunisere i 
team og gjøre en forskjell 
sammen med andre. Alt i 
ett enkelt system. 

Fortet SMS mobil app medhjerteforarendal.no/fortet-
sms/ 

Aktivisere barn og ungdom 
gjennom å organisere 
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transport til og fra 
aktivitetene.  

LEDi Ledi.no En digital innbyggertjeneste 
som gjør det enkelt for 
kommuner og offentlige 
bygg å leie ut sine lokaler. 

OBOS Nabohjelp obos.no/nabohjelp I Nabohjelp kan du enkelt 
spørre nabolaget om hjelp, 
krever ikke medlemskap 
eller boforhold i OBOS. 

 
Annet programvare og plattformer som benyttes av frivilligheten 

Frivillighet Norge Frivillig.no Gratis rekrutteringsverktøy 
for frivillige organisasjoner 

Frivillighet Norge Techsoup.no Donert og rabattert 
programvare for frivillige 
organisasjoner 

Facebook Facebook.com Gratis, sosialt media, 
aktivitetsplanlegging, kjøp 
og salg, online betaling 

Doodle Doodle.com Gratis avtaleplanlegger 
Dropbox Dropbox.com Gratis skybasert 

samhandlingsplattform 
Box Box.com Skybasert fillagring 
SurveyMonkey Surveymonkey.com Gratis spørreundersøkelser 
MailChimp Mailchimp.com Gratis utsendelse av epost, 

nyhetsbrev, invitasjoner 
SurveyXact Surveyxact.no Spørreundersøkelser, 

utsendelser av invitasjoner 
WordPress Wordpress.com Gratis vevsider 
Trello Trello.com Gratis skybasert 

prosjektverktøy 
WuFoo Wufoo.com Gratis verktøy for å lage 

skjemaer, invitasjoner, 
spørreundersøkelser 

 
Crowfunding/fundraising/innsamlingsløsninger 
Folkefinansiering, når enkeltpersoner og selskaper vil gi støtte til prosjekter, gode formål og 
frivilligheten. 

Spond Cashback Spond.no Pengeinnsamling til grupper 
Kickstarter Kickstarter.com Folkefinansiering av 

prosjekter 
Innsamlingsrådet Innsamlingsradet.no Jobber for å styrke 

innsamlingsarbeidet for 
frivilligheten ved 
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kompetansehevende 
aktiviteter 

Link Mobility Linkmobility.no Mobile innsamlingsløsninger 
Puzzel Puzzel.no Mobile innsamlingsløsninger 
TargetEveryone targeteveryone.com Mobile innsamlingsløsninger 
ProFundo profundo.no Fundraising 
Tilskuddsportalen Tilskuddsportalen.no Portal for å søke tilskudd 
Dugnaden Dugnaden.no Innsamling av penger 
Idrettsdugnad Idrettsdugnad.no Innsamling av penger 
Bidra Bidra.no Innsamling av penger 
Spleis Spleis.no Innsamling av penger 
BetterNow no.betternow.org Fundraising 

 
5.2 Offentlige digitale løsninger som brukes i samspillet med frivilligheten 
Når frivilligheten og det offentlige skal kommunisere er det mange digitale løsninger 
involvert. Rapportering skjer til den aktuelle instansen man rapporterer til eller søker midler 
fra. 
 
Det har blitt noe enklere i de senere årene å rapportere data og søke midler i forbindelse 
med at Altinn er tatt i bruk i noen ordninger. Det finnes imidlertid i dag mer enn 50 statlige 
tilskuddsordninger fra ti forskjellige departement som utelukkende retter seg mot frivillige 
organisasjoner. I tillegg kommer ordninger, registre og portaler på kommunalt og 
fylkeskommunalt nivå, samt ordninger som brukes av frivillige organisasjoner men som også 
andre kan søke på. For å søke på tilskudd må frivilligheten forholde seg til mange forskjellige 
portaler og søknadssystemer. Mange organisasjoner søker på flere ordninger. De frivillige 
organisasjonene bruker derfor mye tid og ressurser på søknader og legge inn informasjon på 
portaler. 
 
I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge slås det fast at det er et mål at innbyggere, 
næringsliv og frivillige organisasjoner ikke skal måtte rapportere den samme informasjonen 
til myndighetene flere ganger. Dette målet omtales som «kun en gang». Fortsatt finnes det 
imidlertid ingen enkel løsning for å gjenbruke data mellom de forskjellige portalene. Ved å 
kunne få til en løsning hvor man kunne gjenbruke data som allerede er lagt inn vil man få en 
mye enklere administrasjon for frivilligheten. 
 
I spørreundersøkelsen ble det spurt hvilke systemer/portaler man måtte forholde seg til med 
det offentlige, spørsmål 11. Her svarer de fleste at de forholder seg til Altinn, 
Helsedirektoratet og Bufdir sine portaler. Vi fikk imidlertid også en rekke andre ulike svar, 
noe som viser at det er en stor mengde systemer/portaler i bruk. Noen ga uttrykk for at det 
er alt for omfattende for dem å oppgi en full oversikt over i spørreundersøkelsen. Samtlige 
svar på spørsmålet ligger i vedlegg A, og nedenfor har vi oppsummert noen av de løsningene 
som er mye brukt i en tabell. 
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Et utvalg offentlige organer med egne tilskuddsportaler 
Navn Adresse Hva 
Bufdir https://soknadsportal.bufdir.no/ Tilskuddsportal 
Kompetanse 
Norge 

https://edoc.vox.no/login.aspx?ReturnUrl=%2f Tilskuddsportal 

Norad  https://grants.mfa.no/ Tilskuddsportal 
Partiportalen/ 
Sogn og Fjordane 

https://adfs1.fylkesmannen.no/adfs/ls/?wa=wsi
gnin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fparti.fylkesm
annen.no%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive
%26ru%3d%252f&wct=2018-04-
24T11%3a22%3a18Z 

Tilskuddsportal 
partistøtte  

Miljødirektoratet         https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ Tilskuddsportal/ 
Søknadssenter 
 

UD http://udtilskudd.regjeringen.no/ Tilskuddsportal 
Lotteri- og 
stiftelsestilsynet 

https://lottstift.no/mva/ Søknad om 
momskompensasj
on (og andre 
ordninger) 

Anleggsregisteret  https://www.anleggsregisteret.no 
 

Tilskudd til 
idrettsanlegg 

 

Eksempel på paraplyorganisasjoner med egne søknadsportaler 
Navn Adresse Hva 

LNU https://stotteordninger.lnu.no  
 

Søknadsportal 

Digni https://digni.no/nb/for-
medlemmer/petrus/ 
 

Søknadsportal 

 

Eksempel på regionale og kommunale søknadsportaler 
Navn Adresse Hva 

Telemark 
Fylkeskommune 

https://tilskudd.t-fk.no  Søknadsportal 

Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/politikk-
og-administrasjon/tilskudd-legater-og-
stipend/aktivitetsmidler-toyen/  

Eksempel på 
elektronisk 
søknadsskjema 

 

Et utvalg av statlige organer som bruker løsninger i Altinn 
Navn Adresse Hva  
Helsedirektoratet Altinn Søknadsportal 
Kulturrådet Altinn Søknadsportal 
Lotteri- og stiftelsestilsynet Altinn Lotteriregisteret 
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Et utvalg statlige organer som ikke bruker egen søknadsportal, men har andre systemer 
Navn Adresse Hva 
ASD/Nav Eget skjema e-post Søknad tilskudd 
IMDi Eget skjema e-post Søknad tilskudd 
UDI Eget skjema e-post Søknad tilskudd 
Kriminalomsorgsdirektoratet Søknad på e-post Søknad tilskudd  
LMF Søknad på e-post Søknad organisasjonsstøtte 
FD Søknad på e-post Søknad tilskudd 

 

Et utvalg offentlige og digitale løsninger som ikke er søknadsportaler 
Navn Adresse Hva 
Frivillighets-
registeret 

https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-
vare/alle-registrene-vare/om-
frivillighetsregisteret/ 

Registrere 
organisasjon/ 
stiftelse som frivillig 
organisasjon 

Enhetsregisteret https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-
vare/alle-registrene-vare/om-
enhetsregisteret/ 

Registrere 
organisasjon for å få 
organisasjonsnumme
r 

Stiftelsesregisteret https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/vedt
ektssok 

Registrere stiftelse 

Regjeringen www.regjeringen.no 
 

Innsending av 
høringsforslag 

Stortinget www.stortinget.no 
 

Påmelding 
Stortingshøringer 

SSB www.ssb.no 
 

Innsending kursdata 
voksenopplæring  

Lotteri- og 
stiftelsestilsynet 

https://lottstift.no/lotteri-og-bingo/skjema/ 
 

Registrering av 
smålotteri 

Skatteetaten www.skatteetaten.no Innrapportering av 
gaver som gir 
grunnlag for 
skattefradrag 

NAV Altinn Registrering av 
sykemelding med mer 
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Kapittel 6 Anbefalinger for digitalisering av frivilligheten 
Det er avgjørende at frivillig sektor henger med i digitaliseringen av samfunnet. Vi skal 
rekruttere nye medlemmer, deltakere, frivillige, givere og ansatte, og da må vi kunne tilby 
tidsriktige og attraktive verktøy. 
 
Prosjektgruppen anbefaler følgende tiltak for å understøtte digitaliseringen av frivilligheten. 
 
Anbefaling 1 
Offentlige tjenester som ID-porten og Folkeregisteret blir gjort gratis tilgjengelig for frivillige 
organisasjoner slik at man kostnadsfritt kan få sikret at sine medlemsdata er korrekte.  
 
Anbefaling 2 
All rapportering og søknader gjøres tilgjengelig på en felles søknadsportal hvor man kan 
gjenbruke data når man fyller inn nye skjemaer, i tråd med prinsippet om «kun en gang» 
som slås fast i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge. 
 
Anbefaling 3 
For å dekke kompetansebehovet som finnes i frivilligheten knyttet til bestilling og utvikling 
av digitale systemer, må det utvikles et utfyllende kompetansetilbud på 
bestillerkompetanse. Tilbudet må utvikles i samarbeid mellom fagfolk og frivillige 
organisasjoner, og det må formidles på en måte som gjør det tilgjengelig for frivilligheten. 
 
Anbefaling 4 
Det bør utpekes en aktør som får rollen som kompetansebase for digitalisering av frivillig 
sektor. Dette bør være en aktør i frivilligheten som skal samarbeide tett med Difi, 
næringslivet og andre offentlige aktører og tilby verktøy, ressurser og kompetanse til 
frivilligheten. Frivillighet Norge kan spille en slik rolle, men må tilføres ressurser for å kunne 
gjøre det på en god måte. 
 
Anbefaling 5 
Starte arbeide med å utvikle en integrasjonsplattform for frivilligheten som beskrevet i 
kapittel 4.3.  En integrasjonsplattform er en løsning basert på grunnleggende infrastruktur i 
bunn hvor man kan integrere sine tjenester og koble seg mot andre tjenester man ønsker. 
Det må være frivillig for organisasjoner å ta en slik plattform i bruk. 
 
Anbefaling 6 
For å forenkle arbeidet med å holde oversikt over hva som finnes av løsninger og muligheter 
innenfor digitalisering bør det arrangeres en årlig samling med frivillige organisasjoner, 
offentlig sektor og næringslivet hvor organisasjoner kan presentere sine prosjekter og 
erfaringer. Møteplassen kan arrangeres av den aktøren som skal spille rollen som 
kompetansebase for digitalisering av frivillig sektor. 
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Anbefaling 7 
Frivillighetsbarometeret utvides til å omhandle digitalisering av frivilligheten gjennom å 
inkludere spørsmål til befolkningen om hva de ønsker og hvilke behov de har. Da får man 
tatt pulsen på frivilligheten og kunnskapsgrunnlag for å skape løsninger som effektiviserer 
drift og øker aktivitetene. 
 
Anbefaling 8 
Bygge videre på felles løsninger som Frivillig.no og vurdere behovet for flere slike nasjonale 
lavterskel-løsninger som bidrar til å styrke frivilligheten lokalt gjennom synliggjøring, 
mobilisering og effektivisering av drift. 
 
Anbefalingene er prosjektgruppens, og er ikke politisk behandlet i Frivillighet Norge, eller i 
organisasjonene medlemmene i prosjektgruppen representerer. 
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