
Frivillighetspolitikk

• Regjeringen legger opp til en ny og helhetlig
frivillighetspolitikk, hvor det overordnede målet
er å støtte aktivt opp under utviklingen av et
levende sivilsamfunn. Regjeringen ser frivillig
sektor som en grunnpilar i demokrati og
velferdssamfunn, og det vil være et hovedmål å
stimulere til økt deltakelse og engasjement,
særlig fra grupper som i dag faller utenfor det
frivillige organisasjonslivet.



Strategier

• Kultur- og kirkedepartementet legger fire
hovedstrategier til grunn for å støtte aktivt opp
om frivillig sektor og bidra til økt deltakelse:

• Bedre rammebetingelser for frivillig sektor
• Økt oppmerksomhet om ressurser til lokal

aktivitet og «lavterskelaktivitet»
• Økt oppmerksomhet om inkludering og

integrering
• Styrket kunnskap og forskning



Frivillige organisasjoner spiller en
viktig rolle

• bedre folkehelse
• vesentlig velferdsproduksjon
• opprettholdelsen av velferdssamfunnet
• integreringen av personer med

innvandrerbakgrunn, særlig barn og unge
• inkludere personer med innvandrerbakgrunn og

med nedsatt funksjonsevne.
• «skoler i demokrati» og arenaer for barn og

unges engasjement.



Frivillige organisasjoner spiller en
viktig rolle

• øke den fysiske aktiviteten i befolkningen
• utvikle gode nærmiljøer
• skape godt oppvekst- og ungdomsmiljø
• identitetsbygging
• kultur
• lokaldemokrati
• samfunnsutvikling
• delta i utarbeidelse av planverk for de ulike

politikkområdene i kommuner/fylkeskommune



Fokusområder

• Barn og unge
• Integrering og inkludering
• Utjevne sosiale helseforskjeller
• Motvirke fattigdom
• Fysisk aktivitet
• Sunn mat
• Tobakk – og rus forebygging
• Grupper som faller utenfor



Partnerskap for ………….?

• Hvorfor?
• Hvem deltar?
• Hvordan samarbeide?
• Hvordan medvirke?
• Kommunens rolle?
• Fylkeskommunens rolle?
• Organisering?
• Mulige tiltak?



Veien videre

• Avklare egen deltakelse
• Møtes framover for å avklare:
- plattform for samarbeid mellom

kommuner/fylkeskommunen og frivillige
lag og organisasjoner

- forholdet mellom frivillig arbeid og
kommunale tjenester

- Retningslinjer for samarbeid og
medvirkning



Veien videre

• Møtes framover for å avklare:
- hva partene skal bidra med,

partnerskapsavtale
- mulige tiltak
- mulige målgrupper
- hvordan gjennomføre tiltak
- hvordan måle at tiltakene virker


