
Kapitel om Frivillighet 
Sammendrag 

Definisjon 

 https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_162119

Nasjonale føringer 
Et grunnleggende prinsipp for Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, 

mangfaldig — er en selvstendig frivillighet. Det presiseres at det ikke er staten som setter 

målene- det gjør frivilligheten selv. Statens frivillighetspolitikk skal støtte opp om en sterk, 

selvstendig og mangfoldig frivillighet. Bred deltaking er det overordnede frivillighetspolitiske 

målet. Virkemidla staten har for å nå dette målet er tilskudd som støtter opp om en sterk og 

uavhengig sektor, en forenklingsreform som legger til rette for en enkel, oversiktlig og åpen 

tilskuddsforvaltning og en samordnet og oversiktlig frivillighetspolitikk. Hele 

stortingsmeldingen kan du lese her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-

20182019/id2621384/?ch=1  

1 Bred deltaking  

Frivillig innsats er en kilde til fellesskap, demokratiutøving og kompetanse. Kilden skal være 
tilgjengelig for alle, uansett alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt.  

2 En sterk og uavhengig sektor  

https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_162119
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1


Det skal legges til rette for en sterk og uavhengig sektor som vokser nedenfra. Det legges 
derfor opp til å styrke de brede tilskuddsordningene, gjøre kriteriene åpnere og gjøre det 
mulig å motta støtte fra andre kilder slik som privatpersoner og næringsliv.  

3 Forenklingsreform  

Det skal være enkelt å drive en frivillig organisasjon. Det skal være enkelt for frivilligheten å 
søke, ta imot og rapportere på offentlig støtte. Effektiv forvalting og digitalisering er blant 
virkemidla for å oppnå forenkling.  

4 En samordna frivillighetspolitikk  

Mangfoldigheten i frivillig sektor skal styrkes gjennom å tilrettelegge for bredt engasjement 
og høy aktivitet. Det offentlige bør bygge oppunder frivillig aktivitet og sikre frivillige en plass 
ved bordet. God koordinering og samordning vil bygge opp under de andre 
frivillighetspolitiske målene. Dette gjelder også lokalt. Frivilligheta skal sikrest en plass rundt 
bordet – fordi det gjør politiske vedtak betre.  

 

Regionale føringer 
Viken fylkeskommune ble opprettet den 1.1.2020, og det foreligger ikke foreløpig egne 

planen knyttet til det frivillighetspolitiske arbeidet.  Gjeldene ordninger for tilskudd er basert 

på tidligere fylkeskommuner ut 2021. Du kan lese mer om fylkets tilskuddsordninger her 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-akershus/  

Fylkeskommunen gir grunnstøtte til de overordnede paraplyorganisasjonene og 

aktivitetsstøtte til regionale prosjekter på ulike innsatsområder. 

Samarbeid og nettverk 

Viken fylkeskommune arbeider etter partnerskapsmodellen, og de frivillige organisasjonene 

vurderes i denne sammenhengen som noen av de viktigste aktørene for regional utvikling. 

Du kan lese mer om tidligere Akershus fylke sitt arbeidet knyttet til frivillighet her 

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-og-frivillighet/frivillighet/frivilligheten-i-

akershus/ Du kan lese mer om Buskerud fylkes arbeid knyttet til frivillighet her 

https://viken.no/_f/p1/iaa64cea3-952a-47f0-8b26-49e66525043d/strategi-for-idrett-og-

friluftsliv-i-buskerud.pdf 

Nasjonale tall  
Fra Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/orgsat/har vi hentet tall som beskriver frivillig sektor i 

Norge:  
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Frivillighet i de tidligere kommunene Røyken, Hurum og Asker  

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf?mtime=20191217083005
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf?mtime=20191217083005
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf?mtime=20191217083005


Kartlegging av frivillig sektor  

https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og--innbyggersamarbeid/tilskuddsordninger/
https://www.asker.kommune.no/contentassets/326fcb6935fd4a71a4a0a8ecbf57dec1/kartlegging-av-frivillige-organisasjoner-i-nye-asker-kommune.pdf
https://www.asker.kommune.no/contentassets/326fcb6935fd4a71a4a0a8ecbf57dec1/kartlegging-av-frivillige-organisasjoner-i-nye-asker-kommune.pdf






Frivillighetsbarometeret 
Frivillighetsbarometeret er en syndikert studie for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner, 

satt opp i samarbeid med Kantar TNS. Studien har som mål å kartlegge atferd, holdninger og 

interesser i frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet blant befolkningen. Høsten 2018 

ble det gjennomført en kortere utgave av studie for nye Asker. Undersøkelsen ble 

gjennomført over telefon med 800 innbyggere i det som var Røyken, Hurum og Asker 

kommune. Du kan lese hele barometeret her 

https://nye.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-kommune/kommuneplan/vedlegg/6-

asker---frivillighetsbarometeret-2018.pdf 

Studien viste at: 

Andelen som gjør frivillig arbeid, er medlem og deltar på arrangementer i Nye Asker 

kommune er på nivå med resten av Oslo/Akershus. Imidlertid er det flere i Nye Asker 

kommune som oppgir å gi penger til frivillige organisasjoner. 

De som gjør frivillig arbeid i nye Asker tenderer mot å gjøre frivillig arbeid oftere enn andre i 

Oslo/Akershus. 

Det er relativt store forskjeller mellom Asker, Hurum og Røyken på hvor ofte de gjør frivillig 

arbeid. Spesielt skiller Hurum seg ut som det stedet der flest gjør frivillig arbeid, og der flest 

gjør det ofte. Dette er en forskjell vi ofte ser mellom sentrale og mindre sentrale strøk andre 

steder i landet også. 

Røyken og Hurum skiller seg ut som et sted der flere er frivillige og flere deltar på aktiviteter. 

Det er i tillegg flere som oppgir å gi penger til frivillige organisasjoner i Hurum. 

https://nye.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-kommune/kommuneplan/vedlegg/6-asker---frivillighetsbarometeret-2018.pdf
https://nye.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-kommune/kommuneplan/vedlegg/6-asker---frivillighetsbarometeret-2018.pdf



