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1.

Forenkling	
  for	
  frivilligheten	
  

(ad.	
  punkt	
  2.4	
  -‐	
  En	
  enklere	
  hverdag	
  for	
  folk	
  flest,	
  side	
  18-‐19	
  i	
  KMD	
  sitt	
  
budsjettforslag)	
  
Regjeringen skriver i sin Frivillighetserklæring at Forenkling og forutsigbarhet skal prege regjeringens
samspill med frivillig sektor. (…) og at regjeringen 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. Store deler av
forvaltningen, både på statlig og kommunalt nivå, har ikke tatt Frivillighetsregisteret i bruk 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.

2.

Det	
  er	
  behov	
  for	
  at	
  kommunene	
  utvikler	
  og	
  vedtar	
  en	
  
frivillighetspolitikk	
  for	
  å	
  kunne	
  få	
  mer	
  ut	
  av	
  samarbeidet	
  med	
  
frivilligheten	
  	
  

(Kap	
  552,	
  post	
  72	
  –	
  Nasjonalt	
  samarbeid	
  for	
  regional	
  utvikling	
  på	
  side	
  121-‐122	
  i	
  
KMD	
  sitt	
  budsjettforslag)	
  
Regjeringen uttaler i sin Frivillighetserklæring at den vil bidra til at kommunene legger til rette for
Frivilligheten lokalt. Lokal samfunnsutvikling handler om å tilrettelegge for vekst og utvikling for
alle samfunnssektorer. Frivillighet Norges undersøkelser viser at kun 13 % av kommunene har en
frivillighetspolitikk som ivaretar og tilrettelegger for dialog og samarbeid med sivilsamfunnet
lokalt. Dette fører til at de ressurser en hel samfunnssektor representerer ikke trekkes systematisk
inn som en del av samfunnsplanleggingen.
Med bakgrunn i kartlegginger gjennomført av Frivillighet Norge og KS i 2007, 2010 og 2014 ser
Frivillighet Norge at kommuner som har en vedtatt frivillighetspolitikk har en større grad av
dialog med frivillig sektor enn kommuner som ikke har vedtatt en frivillighetspolitikk. Etablering

av partnerskapsavtaler og ulike sett med møteplasstrukturer, der kommunen og foreningene er i
dialog, inngår som et konkret virkemiddel i en frivillighetspolitikk. Dette er også noe som betones
i avtalen Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor http://bit.ly/17rJIbE
som er inngått mellom Frivillighet Norge og KS. Her anbefaler partene organisasjoner på lokalt
nivå og de enkelte kommuner og fylkeskommuner å etablere tilsvarende lokale
samarbeidsplattformer.
Forskere trekker frem at deltakelse i frivillige organisasjoner bygger sosial kompetanse og skaper
tillit mellom mennesker, øker sjansene for at man vil engasjere seg flere steder, har en positiv
effekt på livskvaliteten, for eksempel bedre helse, og har en positiv effekt på deltakelse i
arbeidslivet senere i livet. I tillegg er frivillige foreninger viktige for folks opplevelse av lokal
identitet i kommunene. I lys av kommunereformen er dette egenskaper ved frivilligheten som
ikke må tas for gitt og som kommunen må ta et ansvar for gjennom å etablere en
frivillighetspolitikk.
Hordaland Fylkeskommune har nylig etablert en tilskuddsordning for å stimulere kommunene til
å utvikle en frivillighetspolitikk. Se
http://www.hordaland.no/tenester/tilskot/Folkehelse/tilskot-frivillighetspolitikk/
Vi ber komiteen vedta følgende merknad til budsjettet: 5 millioner fra kapittel 552 post 72 øremerkes
til å stimulere kommuner til å utvikle en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk i dialog med frivilligheten.
Ordningen foreslås administrert gjennom fylkeskommunene etter modell fra Hordaland.

