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13 %Australia

14 %Frankrike

16 %Nederland

22 %USA

30 %Storbritannia

35 %Danmark

40 %Island

51 %Sverige

58 %Norge

Andel deltakere
i frivillig arbeid

Land

   Andel som har deltatt
i frivillig arbeid siste år

Sverige og Island 2005, Norge og Danmark 2004, andre 1995

Kilde: Institutt for samfunnsforskning

Foto: Scanpix



En vital frivillig sektor

Årsverk:                               113 474
Frivillige organisasjoner             115 000
Andel frivillige siste år:            1 986 681
Aktiv andel av befolkning:               58%

Kilde: Institutt for samfunnsforskning

Foto: Scanpix



Frivillighetens betydning
• Demokrati
• Likestilling
• Inkludering
• Velferd og folkehelse
• Internasjonal solidaritet
• Mangfold
• Nyskaping , kreativitet

og kunnskap
• Gode nærmiljø Foto: Ellern Lande Gossner/ Aftenposten/ Scanpix



Områder i frivilligheten

• Idrett
• Kulturliv
• Natur og friluftsliv
• Barne- og ungdom
• Religion og livssyn
• Velferd
• Solidaritet og bistand
• Minoritetsorganisasjoner
• Politiske partier og

interesseorganisasjoner
• Beredskapsorganisasjoner

Foto: Scanpix



Frivillighetsmeldingen

• Anerkjenner frivillig sektor

• Understreker sektorens selvstendighet

• Satser på frivillighetsfeltet – følge opp Kulturløftet

• Ser på forholdet mellom frivillig sektor - offentlige

Foto: Regin Hjertholm/ Samfoto



Regjeringens
frivillighetspolitikk

• Bedre
rammebetingelser

• Mer til lokal aktivitet og
”lavterskelaktivitet”

• Styrke inkludering og
integrering

• Styrke kunnskap og
forskning Foto: Jan Tomas Espedal/

Aftenposten/ Scanpix



Økt kunnskap
om frivillig sektor

• Nytt forskningsprogram for
frivillig sektor starter 2008

• Fokusområder: deltakelse,
inkludering,
endringsprosesser,
finansieringsordninger og
andre rammevilkår

• Fortsatt satsing på
idrettsforskning

• Satellittregnskap for frivillig
sektor

Foto: Stor-Elvdal frivillighetssentral



Folkehelsearbeid

• Utvidet innsats for fysisk aktivitet og
folkehelse i samarbeid med NIF

• Kultur- og kirkedepartementet koordinerer
prosjektet

• 5 mill kroner til NIF til fordeling i 2008



Økt fokus på inkludering og
mangfold

• Styrke organisasjonenes og
myndighetenes arbeid med inkludering

• Prosjektstilling til Frivillighet Norge
øremerket inkludering

• Styrking av Frifond for økt satsing på barn
og unge med innvandrerbakgrunn



Frivillighet og kommuner
• Regjeringen vil

legge til rette for å
styrke
samhandlingen
mellom kommunal
og frivillig sektor

• Kontakt  mellom
regjeringen, KS og
Frivillighet Norge

Foto: Scanpix



Møteplasser

• Opprette flere
frivillighetssentraler
- 50 nye til nå

• Legge til rette for å utvikle
frivillighetssentraler
til nærmiljøsentraler

• Gjennomføre et treårig forsøk
med utvikling av lokale
møteplasser

– Nakuhel
– Kulturhus
– Kirkebygg
– Skolen

Foto: Espen Bratlie/ Samfoto



Rammebetingelser

Foto: Scanpix



Lavere skatter og avgifter

• Grensen for plikt til å betale
arbeidsgiveravgift heves fra
2008:
–  fra 30 000 til 45 000 for

hver arbeidstaker
–  fra 300 000 til 450 000 pr

organisasjon

• Grensen for fritak for
lønnsoppgave og
forskuddstrekk heves fra 2000
kr til 4000 kr

• Skattefradrag for bidrag til
frivillige organisasjoner
videreføres – for eksempel
gratis ytelser fra en advokat

Foto: Samfoto



Bedre tilskuddsordninger
• Forenkle rapporteringskrav og byråkrati

• Kartlegge og vurdere bruken av prosjektstøtte i
den statlige tilskuddspolitikken

• Styrke og evaluere Frifondordningen

• Tilpasse statlige tilskudd til nye
organisasjonsformer

• Endre dagens restriktive praksis for
kjøpsutløsende donasjoner



Spillpolitikk
• Spillemidler finansierer store deler av frivillig sektor,

driftstøtte, idrettsanlegg, kulturhus, kulturell
skolesekk…..

• Felles strenge nasjonale regler for pengespill

• Godt tilsyn og rask endring av eventuelle
problemspill

• Opprettholder hjelpelinjen for spilleavhengige

• Vurderer tiltak mot nettspill

• Bedre rammevilkår for drift av lotterier

Foto: Bård Løken/ Samfoto



Norsk Tippings spillterminaler

• Oppstart i slutten av august 2008

• Strenge regler for drift
og oppstilling

• Strenge kontrollkrav

NYE REGLER FOR SPILL

Maks innskudd 50 kr

Må ha spillkort

Grense for tap per dag på
400 kr per dag/2200 kr per
måned

Nattestengt

Stengt i ti minutter etter
sammenhengende spill i en
time

Spillere kan sperre sitt
eget spillkort i 100 dager

18 års grense



Ny tippenøkkel fra 2009
- flere formål inn

• Kulturformål: 36,5 %

• Idrettsformål: 45,5 %

• Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner: 18 %
Røde Kors        6,282%
Redningsselskapet 3,870%
Handikapforbundet 0,576%
Kreftforeningen                 1,944%
LHL 0,414%
Blindeforbundet 0,378%
Flyktningerådet 0,288%
Norsk Folkehjelp      0,432%
Redd Barna 0,414%
Nasjonalforeningen 0,198%

     for folkehelsen     
     Øvrige 3,204%



Frivillighetsmilliard

• For å sikre
organisasjonene
inntekter i 2008
tilføres 1 milliard
kroner ekstra til
organisasjonene i
årene 2008 og 2009.

• Frivillighetsmilliarde
n vil bli finansiert fra
Norsk Tippings
investeringsfond. Foto: Scanpix
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Royal Ministry of Culture and Church Affairs

1425925500
168,7109,759,0Øvrige
 10,8  6,8  4,0Nasjonalfor. folkehelsen

 22,8 14,8  8,0Norsk Folkehjelp

 21,7 14,2  7,5Redd Barna

  15,4  9,9  5,5Flyktninghjelpen

 19,912,9  7,0Blindeforbundet

 21,7 14,2  7,5LHL
102,6 66,6 36,0Kreftforeningen

 30,2 19,7 10,5Handikapforbundet

204,0132,5 71,5Redningsselskapet

330,7215,2115,5Røde Kors

476,0308,0168,0Idretten

Sum 2008 - 200920092008

Tallene er avrundet



Grasrotandelen
• Spillere hos Norsk Tipping kan gi

5 % av sin spillinnsats til en lokal
klubb eller organisasjon

• Det spiller ingen rolle hvorvidt det
aktuelle spillet går ut med gevinst
eller ikke

• Kan gi opp mot 500 millioner til
lokale lag – ca 1,5 mill til laga i
Moss

• Oppstart første halvdel 2009



Oppsummert

• Anerkjennelse av frivillig sektor

• Ny kunnskap gir enda bedre politikk i framtida

• Forbedrede støttesystemer

• Økte midler fra ansvarlige kilder

• Frivillighet gir livskvalitet




