
Frivillighetens år 2022 

2022 er Frivillighetens år. Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske 

samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. 

Frivilligheten er viktig for demokratiet. Et rikt organisasjonsliv med uavhengige organisasjoner som 

kan dele erfaringer, bekymringer og initiativ nedenfra og opp fra befolkningen, er med på å sikre 

tilliten til offentlige institusjoner. Frivillige og ideelle organisasjoner passer på politikerne og 

embetsverk. Det gir også en mulighet for alle og enhver til å delta i og påvirke politiske beslutninger 

mellom valg. Det er tverrpolitisk enighet om at frivilligheten er viktig.  

Dessverre ser vi at omsatt i praktisk politikk, er frivilligheten nedprioritert. Frivilligheten skal være 

uavhengig politisk påvirkning, men det betyr ikke at politikerne ikke skal trygge rammene 

frivilligheten jobber under. Vi har sett en utvikling de siste årene der finansieringen av frivillige og 

ideelle organisasjoner krymper, blir mer og mer prosjektorientert, eller rett og slett forsvinner. For at 

mange skal kunne jobbe frivillig, må også noen ha som jobb å organisere dette. Vi ser at disse 

arbeidsplassene i frivillig og ideell sektor stadig oftere blir prosjektfinansiert, det er økt bruk av 

midlertidighet, og jobbene i sektoren oppleves som utrygge. I tillegg er det vanskelig for 

virksomhetene å planlegge drift og aktiviteter når inntektene er så lite forutsigbare, og verdifull 

arbeidstid blir brukt på å søke og rapportere på prosjektmidler.  

I Hurdalsplattformen står det: «Frivilligheita skal ha god tilgang på lokale, anlegg og utstyr, og 

regjeringa skal fjerne hindringar for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosessar og 

papirarbeid.» 

Dette er bra, men det er å slå inn åpne dører – dette har det vært tverrpolitisk enighet om lenge. 

Likevel ser vi at utviklingen går feil vei. Vi etterlyser praktisk politikk, slik at frivilligheten kan få trygge 

økonomiske rammer å jobbe innenfor, og at våre dyktige kollegaer i denne sektoren kan få bruke 

arbeidstiden sin på annet enn å finne sin egen lønn gjennom å søke prosjektmidler.  

• Få finansieringen av flere organisasjoner inn i faste poster på statsbudsjettet. Flere og flere 

organisasjoner kjemper nå om den samme potten i Tippemidlene. Denne tildelingspraksisen 

skaper uforutsigbarhet, og bidrar til at stadig flere formål som egentlig hører hjemme på 

statsbudsjettet finansieres over spillemidlene. Dette bidrar til å sette ulike gode formål til 

frivilligheten opp mot hverandre 

• Utlys prosjektmidler med lengre varighet, gjerne over flere år. Gjør søknadsprosessen og 

rapporteringen enklere. 

Vi kommer til å høre mange festtaler om frivilligheten i år. Men festtaler betaler ikke lønnen til en 

administrasjonsmedarbeider eller for pizza til frivillige. Gi frivilligheten trygge og forutsigbare 

økonomiske rammer, så de kan opprettholde sin posisjon som hjørnestein i den norske modellen og 

forkjemper for det norske demokratiet. Det ville vært en skikkelig markering av Frivillighetens år! 


