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Hvordan kan økt fokus på frivillighet 

i kommunen berike både 

frivilligheten i de lokale lag og 

foreninger i kommunen og 

enkeltpersoners ønske om å bidra, 

f eks i regi av frivillighetssentralen?



Mange kommuner er opptatt av 

frivillighet
• Og ønsker å “Legge til rette for mer

frivillighet”

• Trodde dere at kor, korps, storband, 
trekkspillklubber osv er en del av dette
bildet?

• Dere kan ta helt feil !
• Avhengig av hvilken kommune dere kommer fra



Den nye frivillighetspolitikken

• Konkret eksempel fra Akershus

• Bakgrunn

• Akershus fylkeskommune meget gode på
forholdet til sine regionale frivillige
organisasjoner

• Langsiktig, godt gjensidig samarbeid –
eksempel til etterfølgelse

• Frivillighetsmelding 2010, partnerskap, 
forutsigbare økonomiske rammer +++



Politisk oppdrag

• Politisk utgangspunkt
(samarbeidserklæringen etter fylkestingsvalget 2015)

• “Vi vil styrke de frivillige organisasjonene og gi dem
større innflytelse”

• Klart utgangspunkt fra administrasjonen:

• “Vi ønsker å videreføre og styrke
eksisterende politikk overfor rådene og 
organisasjonene, jfr Frivillighetsmelding 2010



Så da er vel alt på stell ?

• NEI

• Dette viste seg å bli vanskelig. 

• Ett år seinere ba alle regionale råd
Hovedutvalget om å utsette behandlingen
av administrasjonens forslag og gjøre
omfattende endringer i dokumentet
(idrett, teater, musikk, barn/unge, vofo, ffo)



Hva hadde skjedd ?

• Administrasjonen hadde engasjert en
(anerkjent) forsker

• Og utgangspunktet var ikke vår frivillighet

• Musikkrådet hadde 110 konkerte
merknader til frivillighetsnotatet

• Det var blitt konflikt mellom administra-
sjonen og de frivillige organisasjoner / råd



Frivillighet og frivillighet

• “Frivillig organisering har dype røtter o det norske
samfunnet. Bli med å ta i et tak til det felles beste. 
Frivillig engasjement har lange tradisjoner.”

• “I sivilsamfunnet finnes det mange måter å organisere
entusiasme, engasjement og glød for det gode formål
på. Noen vil danne en forening, andre en stiftelse, 
andelslag, selvhjelpsgruppe, mobilisere en aksjon, gå i 
tog, samle inn penger el.lign.”

• Det er ikke fylkeskommunens oppgave å prioritere
mellom forskjellige typer frivillig organisering.”



Frivillighet og frivillighet            (2)

• Men svært lite om “vår” frivillighet
• Kor, korps, idrettslag, husflidslag, teatergruppe

• Lag og foreninger der medlemmene samles for 
å gjøre noe de er felles opptatt av ikke tatt med
• Spille trompet eller fotball, sy bunad,  

• Upresis, forvirrende og stigmatiserende
begrepsbruk
• “frivillighet” i anførselstegn

• Moderne frivillighet (brukt om gratisarbeids-frivillighet)

• Tradisjonell (gammeldags) frivillighet (om vår lags-frivillighet)

• Suddete paraplybegrep, “sektorparaply” / “foreningsparaply”



Manglende regional forståelse

• Typisk nasjonal tilnærming
• Lokale lag som virkemiddel for en nasjonal

organisasjon (!)

• “Organisasjonenes svar på statlig sektorisering var å 
danne nasjonale paraplyorganisasjoner”

• Utvikingen av fylkes- og regionale paraplyer fulgte
same mønster, men startet seinere
(nb: kretsorganisering innen kor, korps, speider mv 
er jo 100 år gammel)



Dere skjønner tegningen

• Hvordan det gikk?
• Egentlig mindre interessant, problemstillingene

viktigere

• Men likevel: bedret kontakt med politikerne
(som ser vår side av saken)

• Fortsatt litt vanskelig overfor administrasjonen

• Det endelige frivillighetsdokumentet ble en del 
endret, men fortsatt ikke helt greit

• 1,5 mill + til “frivillighet” i 2017-budsjettet
ny runde, som organisasjonene “vant” etter politisk
påvirkning og endring av vedtaksforslag



Hva kan vi lære av dette

• Aller først – eksempelet er ikke unikt, samme
holdning til frivillighet i mange kommuner

• Noen må stå opp for vår frivillighet

• Medlemsbasert, aktivitetsbaserte lag der 
medlemmene er med fordi de ønsker å gjøre
noe sammen er ikke gammeldags

• Og disse lagene trenger også drahjelp av
kommunens velvillighet overfor “frivilligheten”



Følg med i timen

• Dette er en sak for det lokale musikkrådet

• Utgangspunktet i kommunen ofte at politikerne vil sine 
lag vel

• Og at de ønsker at kommunens frivillighetspolitikk også
skal hjelpe våre lag

• Men ofte blir resultatet en ny “frivillighetskoordinator”, 
“frivillighetssentral” el lign.



Sjekk tilstanden

• HAR kommunen en vedtatt frivillighetspolitikk, 
frivillighetsmelding, -dokument, - strategi el lign
• Spesielt viktig I kommunesammenslåing (nb)

• Få tak i den og sett dere inn i den – og diskuter innholdet

• Ta kontakt med både politikere og admininstrasjon for en prat

• Finn relevante formuleringer og bruk dem

• Foreslå endringer hvis dette er aktuelt (spør politikerne)

• Er kommunen i prosess nå?
• Hvor står prosessen?

• Spill inn

• Har ikke kommunen enda startet?
• Da gjør den det sikkert snart – følg med



Hvordan kan økt fokus på frivillighet i 

kommunen berike lokale lag og foreninger?

• Ja, hva mener dere?

• Hva kan kommunen gjøre for oss?

• Ikke bare mas om mer tilskudd
• men samtidig vær tydelig på at kommunale tilskudd

ER veldig vilktig for mange av oss

• Diskuter i musikkrådet, vær konkret og prøv å 
se saken både fra medlemmenes og 
kommunens ståsted



Hvordan kan økt fokus på frivillighet i     (2)

kommunen berike lokale lag og foreninger?

• Positive, konkrete forslag

• Et egnet sted å være (se småskrift om dette)

• Øvelser og Konserter

• Praktisk (nøkler, tilgang, lokalisering etc)

• Egnet (tilstrekkelig stort, akseptabel akustikk)

• Lager (hverdagslager, bortsettingslager)

• Økonomisk (gratis / ikke for dyrt)

• En enklere hverdag (se småskrift om dette)

• Er det noen kommunale forviklinger eller forvanskeligheter som
kan fjernes

• Personer som forvansker situasjonen

• Enklere søknadsrutiner?



Hvordan kan økt fokus på frivillighet i     (3)

kommunen berike lokale lag og foreninger?

• Forutsigbare rammer
• Økonomiske tilskudd

• Bruk av kommunens ressurser (lokaler etc)

• Felles utstyr
• Slagverk/lys/lyd/henger

• Utstyr til loppemarked, konserter mm

• Kulturskolens aktivitet

• Samarbeid med skolene
(musikkundervisning, rekruttering)

• Kan frivillighetssentralen gjøre noe?

• ………



Lykke til

Stå på – dette er viktig


