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Plan for frivillighet

Frivillighet er en bærebjelke i et samfunn. Frivillighet og frivillig arbeid har stor betydning 

både for barn, voksne og eldre og innen alle samfunnsområder. Frivillighetens selvstendige 

stilling og dens verdi som samfunnsbygger er viktig å anerkjenne.

Byrådet legger frem en plan som skal styrke frivillighetens kår med bakgrunn i behov 

som framkommer fra frivilligheten selv; både lag, organisasjoner og enkeltpersoner. I 

tillegg vil vi legge til rette for økt samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor. Gode 

rammebetingelser både når det gjelder økonomi, tilrettelegging og synliggjøring er viktige 

satsingsområder i dette arbeidet.

Bergen skal være en foregangsby for frivillighet innen ulike samfunnsområder. Det er 

det overordnete målet som er satt for planen. Bergen kommune har utviklet en ny 

politikk på frivilligfeltet som skal gi virkemidler for å drive frem nye frivillige initiativ og 

organisasjonsmodeller i lokalsamfunnet, gi bedre utnyttelse av kommunale lokaler og økt 

rekruttering til frivillig arbeid. I planen ligger strategier og konkrete tiltak skal bidra til å nå 

målsetningene. 

Vi gleder oss til å starte arbeidet med å sette tiltakene ut i livet og samarbeide med alle 

gode krefter som finnes i frivillig sektor.

Takk til alle som har kommet med innspill og som har bidratt i prosessen frem mot en 

ferdig plan!

helge Stormoen 

Byråd for kultur, næring, idrett og kirke
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1. Innledning

Frivillighet er en grunnleggende kvalitet ved et godt samfunn. Gjennom frivillighet skapes 

gode tilbud og gode miljø. Frivillighet griper inn i de fleste viktige samfunnsområder, og er en 

viktig drivkraft i et samfunn hvor private og offentlige krefter får stadig mer fremtredende 

roller. Frivillighet kan ikke vedtas, men det kan legges til rette for de mange tusen ildsjelene 

som skaper en bedre hverdag for menneskene rundt seg. 

Deltakelse i frivillige organisasjoner fremmer sosialt felleskap, gir læring og kunnskap og 

bidrar til å utvikle demokratisk kompetanse. Frivillig arbeid gir mennesker muligheten til å 

utvikle seg selv, føle at de er til nytte og har en meningsfylt tilværelse. Frivillig sektor be-

står av et mangfold av organisasjoner, lag og foreninger. Alt fra idrettslag, kor og korps til 

velforeninger og interesseorganisasjoner. Det er et bredt spekter som ikke bare omfatter 

kultur og idrett eller helse og sosial. Noen organisasjoner har flere ledd, både nasjonale og 

lokale, mens andre bare er lokalt forankret. Mange er også aktive i frivillig arbeid uavhengig 

av organisasjoner og lag. Frivillighetspolitikken skal være med å bidra til og legge forholdene 

til rette for at flest mulig har mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og frivillig arbeid. 

Frivillig og offentlig sektor har grunnleggende forskjellige roller i samfunnet, men det er grå-

soner mellom disse. Man kan ha samme mål og være aktiv innen samme felt, men jobbe på 

ulike måter og ansvarsforholdene er grunnleggende forskjellige. Det er viktig at frivilligheten 

kan arbeide på sine egne premisser, men det er samtidig et mål å finne måter som gjør at 

man kan utfylle hverandre, og være åpne for nye former for samhandling mellom offentlig og 

frivillig sektor. Denne planen vil ta for seg ulike former for frivillighet og samhandling mellom 

det offentlige og frivilligheten. Frivillig sektor bidrar på flere måter til samfunnsutviklingen. 

Mange opplever en integrering i samfunnet gjennom deltakelse i frivillige lag og organisasjo-

ner eller aktiviteter disse står for. Det er en arena for samhandling som ikke kan overvur-

deres. Frivillig aktivitet skaper identitet, verdier og levedyktige lokalsamfunn og nærmiljø.

1.1  Mandat og føringer for planen

For å styrke frivillighetens posisjon vil byrådet legge frem en plan for frivillighet. Planen skal 

ta for seg frivillighet innen alle de felt som kommunen har ansvaret for, og som ikke allerede 

dekkes av andre planer. Planen skal synliggjøre den innsatsen som gjøres i Bergen, den skal 

tydeliggjøre den kommunale innsatsen og grensesnittet mellom kommune og de frivillige, 

og den skal komme med forslag som vil kunne bedre kårene for frivillig innsats og frivillige 

organisasjoner.  Bergen kommune skal være en tilrettelegger for frivillighet og frivillig arbeid, 

og planen skal gi et godt grunnlag for samarbeid. Plan for frivillighet vil bygge på nasjonale 

føringer bla. gitt i St.meld 39 «Frivillighet for alle». I byrådssak «Prinsipper for oppstart av 

arbeid med plan for frivillighet i Bergen kommune (sak 1564/13) har Byrådet vedtatt følgen-

de prinsipper for arbeidet med plan for frivillighet: 

•	 Bergen kommune ønsker å styrke frivillighetens posisjon

•	 Bergen kommune skal i større grad legge til rette for utlån av lokaler til frivillig arbeid, 

innen de rammer som den aktuelle virksomhet tillater.

•	 Bergen kommune skal synliggjøre og anerkjenne frivilligheten gjennom kommunale kanaler.

•	 Bergen kommune skal vurdere hensiktsmessigheten av å styrke tilskudds- og 

stimuleringsmidler for å støtte opp om det frivillige arbeidet.

Seksjon for kunst og kultur v/Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke er ansvarlig 

for arbeidet med planen.

Plan for frivillighet i Bergen kommune vil ta for seg ulike definisjoner av begrepet frivillighet 

og hvordan det er valgt definert i denne sammenheng. I tillegg er det viktig å avgrense mot 

andre sektorplaner som har grensesnitt mot frivillighet. Som bakgrunn for Bergen kommu-

nes utvikling av en lokal politikk på feltet, vil vi også se på nasjonale nøkkeltall og frivillighet i 

historisk og nasjonalt perspektiv.  Føringer fra nasjonalt, statlig hold uttrykker et klart ønske 

om at det utformes en lokal politikk for frivillighet i kommunene. Politikkutformingen for 

Bergen kommune tar utgangspunkt i alle samfunnsområder hvor frivillig arbeid er en viktig 

faktor.

1.2  Definisjoner og avgrensning mot andre    
 kommunale planer

1.2.1  Hva er frivillighet?
En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver fri-

villig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Frivillig virke er virksomhet med 

ikke-kommersielt formål, som baserer en vesentlig del av sin virksomhet på gaver, kontin-

genter, innsamlede midler, eller frivillig innsats og tidsbruk. Sammenslutninger av personer 

eller virksomheter kan være frivillige lag, foreninger, stiftelser, nettverk eller paraplyorga-

nisasjoner. Frivillighet er også organiserte bidrag fra enkeltpersoner i form av arbeid eller 

andre ressurser til allmennyttig virksomhet uten forventninger om lønn eller annen skattbar 

betaling.

Frivillighetspolitikken bygger opp under en frivillig sektor som er uavhengig, selvstendig og 

et mål i seg selv. I tillegg kan man si at den er sosial og tilgjengelig for alle.
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Ulike typer frivillighet:

 01. Frivillighet basert på egenaktivitet og egeninteresse var den 

vanligste formen tidligere. Man var ofte medlem og aktiv i 

organisasjoner og lag utfra en interesse eller overbevisning. 

Det være seg innen humanitært arbeid, musikk, idrett og ulike 

former for styrer. 

 02. Den dugnadsbaserte frivilligheten er noe de fleste mennesker 

er innom i løpet av livet. Man tar på seg oppgaver i for 

eksempel drift av skolekorps eller idrettslag for å støtte opp 

om egne barns aktiviteter. Engasjement i nærmiljø, borettslag 

eller velforeninger kan også kategoriseres som dugnadsbasert 

engasjement. Her kan man også snakke om den semi-frivillige 

aktiviteten, bl.a. når idrettslag mot vederlag/kompensasjon 

engasjeres for å drifte eller ha tilsyn med offentlige 

idrettsanlegg. 

 03. Den avtalebaserte frivilligheten hvor aktiviteten bygger på 

avtaler med det offentlige, f.eks. der hvor kommunen har 

avtaler med frivillige organisasjoner om drift av institusjoner 

eller kjøp av ulike tjenester. Bergen kommune har innenfor 

flere felt avtaler med frivillige organisasjoner i forbindelse 

med ulike tilbud til befolkningen. Som eksempler kan nevnes 

drift av seniorsentre, tilbud innen rus og psykiatri og drift av 

barnehager.

Denne type frivillighet faller utenfor det denne planen omhandler. Slike avtaler kan ofte 

føre til dilemmaer i skjæringspunktet mellom tilskudd og tjenestekjøp.

I stortingsmelding nr. 39 «Frivillighet for alle» har man brukt den internasjonale definisjonen 

basert på den internasjonalt velprøvde kategoriseringsmalen fra The John Hopkins Compa-

rative Nonprofit Sector Project (1997). Her snakker man om aktivitet som er «non-profit», 

ikke fortjenestebasert. Malen i John Hopkins prosjektet ble utviklet opprinnelig som grunn-

lag for å hente inn statistikk for frivillig virksomhet. De viktigste kriteriene for en frivillig or-

ganisasjon her er at den ikke overfører overskudd til eiere eller andre, den er ikke underlagt 

offentlig styring, medlemskap er frivillig, og det dreier seg om organisasjoner med en viss 

varighet og styringsstruktur. 

1.2.2  Verdigrunnlag

Frivillighet skaper endring, utfordrer og gjør en forskjell. Frivilligheten forandrer samfunnet 

gjennom aktivitet, initiativ og fellesskap. Frivilligheten gjør noe med menneskene som invol-

verer seg gjennom å utvide deres kompetanse og sosiale kapital.  

Frivilligheten i Norge er mangfoldig og enestående. Den har oppgaver, roller, funksjoner og 

kulturer som gjør at den må møtes med andre virkemidler enn de som benyttes for offentlig 

eller privat virksomhet. Frivillig sektor står på egne bein, og kan ikke være avhengig av ram-

mer og regler tilpasset andre deler av samfunnet. 

Frivilligheten har egenverdi, og frivillig aktivitet er i seg selv et gode. Men frivillighetens ulike 

roller gagner også samfunnet. Myndighetene har et ansvar for å legge til rette for at frivillig-

heten kan dyrke disse rollene. Dette krever at man legger til rette for at frivilligheten kan få 

utvikle seg på egne vilkår, styrt av de frivillige selv. Det offentliges virkemidler må utformes 

slik at de til enhver tid imøtekommer frivillighetens behov. 

1.1.3  Nasjonale føringer for lokal frivillighet - plattform for   
 samarbeid mellom stat, kommuner og det frivillige Norge:

KS Kommunesektorens organisasjon og Frivillighet Norge (sentralt samarbeidsforum for fri-

villige virksomheter i Norge) undertegnet 8. april 2013 en plattform for samarbeid mellom 

frivilligheten og kommunesektoren, men omfatter foreløpig ikke frivilligsentralene. Den skal 

gjelde for 2 år. Plattformen er uttrykk for et ønske om å bedre dialog og støtte og tilret-

telegge for den omfattende og viktige aktiviteten som frivillig sektor står for. Plattformen 

fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke forholdet mellom offentlig og frivillig sektor. 

Et viktig prinsipp som nevnes er at det offentlige skal legge til rette for en helhetlig frivil-

lighetspolitikk som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Offentlig og frivillig 

sektor har ulike, men komplementære roller, og et samarbeid må bygge på et prinsipp om 

at frivillighet skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. Det er også viktig å ta inn-

over seg at mangfoldet i frivillig sektor er en verdi i seg selv, og viktig å ivareta. En aktiv 

og levedyktig frivillig sektor er av stor betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. En 

lokal frivillighetspolitikk bør inneholde virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten. Som 

eksempler kan nevnes økonomisk støtte, møteplasser og infrastruktur, økt synliggjøring og 

informasjonskanaler.

Utvikling av en lokal frivilligpolitikk i  
lys av styring på sentralt nivå: 
Stortingsmeldingen «Frivillighet for alle» (st.meld. 39, 2007) ga uttrykk for et sterkt ønske fra 

den daværende regjeringen om å utvikle en «ny og helhetlig frivillighetspolitikk». Etter 2005 

er feltet frivillighet samlet under Kulturdepartementet, og frivillighetsformål fikk i statsbud-

sjettet for 2013 bevilget kr. 1,3 milliarder. Frivilligheten er det området på kulturbudsjettet 

som har hatt størst realøkning siden 2005, noe som skyldes den nye ordningen med moms-

kompensasjon for frivillige organisasjoner som ble innført fra 2010 (Kulturutredningen 2014, 

NOU 2013-4). 

I den politiske plattformen til regjeringen Solberg understrekes viktigheten av frivillighet som en 

arena for samarbeid og som samfunnsbygger. Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem 

nedenfra, og blir friere fra politisk styring. Frivilligheten skal ha en selvstendig stilling i samfunnet. 

Regjeringen vil bl.a. gjennomgå de økonomiske rammebetingelsene for frivillig virksomhet, med 

sikte på å redusere byråkrati og politisering. 
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1.2.4  Avgrensning mot andre kommunale planer

Denne planen tar for seg frivillighet på tvers av fagfelt; det som ikke allerede dekkes av ek-

sisterende planer, med fokus på Bergen kommunes egne tiltak og samarbeid med frivillige 

aktører. Bergen kommune har flere planer som har berøringspunkter mot frivillighet og frivillig 

aktivitet.  Forskjellen er at en plan for frivillighet mer bestemt vil si noe om rammene rundt 

den type aktivitet som en del av kommunens fagplaner omhandler.

Amatørkulturplanen «Amatørkulturlivet i Bergen 2008-2017» har hovedfokus på kulturak-

tiviteter, kulturskaping og aktiviteter som gir økt kulturkompetanse. Det tradisjonelle organi-

sasjonslivet som inkluderer ideelle, sosiale, barne- og ungdomsorganisasjoner etc., henvises 

til en frivillighetsmelding. Det understrekes imidlertid at amatørkulturlivet og organisasjonsli-

vet ofte inngår i ulike former for samarbeid ute i lokalmiljøene.

Idrett og idrettsorganisasjoner står for mye av den frivillige aktiviteten nasjonalt og lokalt. 

«Idrettsplan Bergen kommune 2010-2019» gir prioriteringer for idrettsanlegg og tilretteleg-

ging av fysisk aktivitet, men nevner også at det er et mål å styrke frivillighet i idretten gjennom 

tiltakene som foreslås.

ABM-planen «Arkiv, Bibliotek & Museer i Bergen 2012-2021» omhandler Bergen kommunes po-

litikk for museer, frivillig kulturvern, kystkultur, folkebibliotek og kommunal arkivvirksomhet. 

Særlig innen feltene kulturvern og kystkultur finner man mye frivillig aktivitet, og flere kapitler 

omhandler frivillig sektor helt eller delvis.

Frivillighet er av stor betydning for helse- og omsorgsfeltet. Frivillighetsområdet har vært inklu-

dert i ulike planer, f.eks. Omsorgsplan (07), og frivillighet som virkemiddel fremkommer i ulike 

plandokumenter som byrådet legger frem i 2015, som Folkehelseplanen og Institusjonsplanen.
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2. Kort sammendrag:

Spørreundersøkelser om frivillighet internt i Bergen 
kommune og omnibus Bergen om bergensernes 
engasjement i frivillighet:

Bergen kommune laget våren 2013 en spørreundersøkelse som ble sendt til alle resultatenhe-

ter, totalt 320 enheter. Formålet var å kartlegge status for samarbeid med frivillige organisa-

sjoner og enkeltpersoner, og i tillegg finne ut hvilke typer samarbeid som fins. Det ble også stilt 

spørsmål om holdninger til samarbeid med frivillige; om dette er noe man vil fortsette med 

og evt. videreutvikle. 171 svar ble mottatt, altså en svarprosent på 53 %. Største del av svare-

ne kommer fra resultatenheter innen skole og helse, naturlig nok siden det er her de fleste 

enhetene ute i organisasjonen befinner seg. Resten av svarene fordeler seg på sentrale enhe-

ter innen byrådsavdelingene. 98 av 171 enheter har ulike former for samarbeid med frivillige, 

altså i underkant av 60 %. Spørsmål om hvilke frivillige organisasjoner, lag og enkeltpersoner 

det samarbeides med gir oversikt over et stort mangfold. Av eksempler kan nevnes; frivillige 

innen idrettslag, kor og korps, humanitære organisasjoner, FAU, besøkstjeneste, historielag, 

innvandrerorganisasjoner og leksehjelp. Hovedinntrykket er positivt; mange har et veldig godt 

samarbeid med frivillige. De fleste vil enten videreføre samarbeidet som i dag eller utvide det 

(se vedlegg 1 for utfyllende informasjon)

Respons Analyse ble i august 2013 engasjert for å få utført en omnibus om bergensernes en-

gasjement i frivillighet. Spørsmål ble stilt til et representativt utvalg på 601 bergensere over 

18 år.  Formålet var å kartlegge deltakelse i frivillig arbeid, og i tillegg hvordan man mener 

kommunen bidrar og bør bidra med tilrettelegging for frivillig arbeid. 

40 % av de spurte sier at de selv er engasjert i frivillig arbeid, noe høyere hos menn enn 

hos kvinner, en temmelig lik tendens i alle aldersgrupper. Det er flere med barn i husstan-

den som engasjerer seg enn de som ikke har det (48 mot 34 %), og flere engasjerer seg i 

bydelene utenfor sentrum. Vanligst er å delta i dugnader - 42 %, 30 % sitter i styrer i lag og 

organisasjoner. 53 % av dem som ikke deltar i dag, kunne tenke seg å delta, 36 % er klar på 

at de ikke kan tenke seg dette. Dette viser at det er stort potensiale for økt deltagelse – Litt 

flere kvinner enn menn som ikke er aktive i dag kunne tenke seg å bli det. Villigheten synker 

litt hos de over 60 år. De fleste som ikke deltar oppgir mangel på tid som årsak. Av de som 

kan tenke seg å engasjere seg vil flest gjøre noe for barn og unge (34 %), ellers er det ganske 

jevnt fordelt mellom idrettslag/-organisasjoner, syke/eldre og ideelle organisasjoner. Flest 

menn vil jobbe for barn og unge, men flest kvinner vil jobbe for syke og eldre, men det er 

også et aldersaspekt her. Viktigste motivasjon er ideelle grunner; at man brenner for en sak. 

7 av 10, (69 %) mener at Bergen kommune bør bidra til å tilrettelegge for frivillig arbeid. 51 

% svarer at mer tilskudd er viktig, 54 % vil ha flere lokaler og 56 % vil ha mer informasjon og 

synliggjøring av frivillig arbeid. 44 % ønsker mer anerkjennelse enn i dag til de som jobber 

frivillig. I forhold til sektorer mener 54 % at kultur og idrett er viktigste arena, mens 51 % 

svarer helse og sosial og 34 % skole og barnehage. Menn mener i større grad enn kvinner at 

kultur og idrett er viktigst, kvinner helse og sosial. Til sammen 63 % sier de tror at Bergen 

kommune ønsker frivillig innsats velkommen. Blant de som selv er engasjert svarer 30 % i 

stor grad, og 40 % i noen grad. (Se vedlegg 2 for utfyllende informasjon).

3. Overordnet politikk Bergen kommune –    
 samfunnsområder, mål og strategier

Bergen skal være en by med involverende og engasjerende aktiviteter, som er demokratisk 

forankret. Bergen skal være en god by å bo, leve og arbeide i. Deltakelse og medvirkning 

innenfor ulike samfunnsområder skaper engasjerte, kreative og reflekterte samfunnsbor-

gere - noe som er avgjørende for bysamfunnets utvikling. Engasjement i frivillig arbeid gir 

identitet og livskvalitet til mange mennesker i alle aldre. Det å ha en positiv aktivitet, som gir 

mening og trivsel, er kanskje det viktigste i folks hverdag. Gjennom deltakelse knyttes sosiale 

bånd og det utvikles vennskap og nettverk.

En lokal frivillighetspolitikk må ha en bred lokal forankring. Frivillige initiativer og kreative 

ideer skal derfor understøttes og ha gode muligheter for vekst. Utarbeidelse av felles stra-

tegier for samhandling gjør samarbeid enklere og legger til rette for at de frivillige kan fylle 

rollen som en viktig samfunnsaktør.

Frivillighet er et viktig temaområde, som berører kommunen på tvers av fagfelt og orga-

nisasjonsinndeling, og som kan gis ulik vinkling og innhold avhengig av hva man har som 

utgangspunkt.

Aktuelle samfunnsområder: 

helSe og omSorg

Innen helse og omsorgsektoren er det omfattende samarbeid med frivillige og særlig er 

innsatsen rettet mot å gi eldre et mangfoldig tilbud som kan gi økt trivsel. Frivillig innsats 

gir et viktig bidrag til folkehelsen og særlig er samspillet mellom det offentlige og frivillig-

heten viktig for å møte fremtidige utfordringer, som følge av den demografiske utviklingen. 

Hovedmålet med den frivillige innsatsen er å berike brukernes liv og supplere de offentlige 

tjenestene.

ruS, PSykiatri og levekår

Både innen rusfeltet, psykiatri, inkludering, mangfold og i arbeidet med bedring av levekår, 

er de frivilliges innsats betydelig. De frivillige har ulik motivasjon, erfaring og bakgrunn for 

å engasjere seg innen disse områdene. De frivillige er primært motivert av interesse eller 

ideologisk/religiøs overbevisning. Innen psykiatrien er frivilligheten ofte preget av personer 

med brukererfaring eller pårørende til brukere av psykiske helsetjenester.

iDrett, kultur, fritiD, troSSamfunn og oPPvekSt

Innen disse områdene finnes det største frivillige segmentet. Aktivitetene spenner vidt og 

imøtekommer menneskers interesser og engasjement innenfor ungdomsorganisasjoner, 

idretten, amatørkulturen og innenfor ulike trossamfunn. Frivillige virksomheter inngår som 

naturlige samlingspunkt i lokalsamfunn og i bysamfunn, representerer stor egenverdi og er 

betydelige trivselsfremmende og kompetansegivende faktorer. Frivillighet som støtte for 

og utvidelse av profesjonell virksomhet er også viktig, gir verdifulle opplevelser og skaper 

kontakt og nettverk.
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Byutvikling, klima og miljø

Innenfor samfunnsområdene byutvikling- klima og miljø finnes ulike typer interesseorgani-

sasjoner med stor spisskompetanse og beboermedvirkning som involverer både enkeltin-

divid og grupper. Frivillig sektor opererer her som talerør innenfor mange spørsmål og vil 

alltid representere et stort folkelig engasjement fra sak til sak og er ofte aksjonspreget.

Demokrati og Samfunn

Demokratiutvikling skjer gjennom ulike metoder, herunder gjennom frivillige organisasjo-

ner, som kan brukes som mobiliseringsarenaer for lokalt engasjement. De politiske organi-

sasjonene, fagorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner representerer grunnleggende 

demokratiske verdier i vårt samfunn. Ulike humanitære organisasjoner har stort sam-

funnsansvar og arbeider tett med offentlige myndigheter. Det store mangfoldet av kultu-

relle, religiøse og idretts organisasjoner er viktige for høy deltakelse og for demokratiet.  

Samfunnsområdene er nærmere beskrevet i del 3. Planens mål, strategier og tiltaksdel for-

søker å svare på de utfordringer som frivilligheten møter innenfor de ulike samfunnsom-

rådene. Planen vektlegger likestilt innspill formidlet fra frivillig sektor og kommunal sektor. 

Særlig vektlegges rammevilkår for frivilligheten knyttet til organisasjoners vekst og utvikling, 

noe som igjen bidrar til et aktivt, engasjert og levende nærmiljø. 

OVERORDNET MåL:

Bergen skal være en foregangsby for  

frivillighet innen ulike samfunnsområder.

Strategier:

 01. Bergen kommune skal tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike 

områder.

 02. Bergen kommune skal synliggjøre frivillig innsats og aktivitet 

gjennom kommunale kanaler.

 03. Bergen kommune skal øke tilgjengeligheten til kommunale 

lokaler for frivillige organisasjoner og lag.

 04. Bergen kommune skal arbeide for økt rekruttering til frivillig 

sektor.

 05. Bergen kommune skal anerkjenne frivillig innsats gjennom et 

årlig arrangement.

 06. Bergen kommune skal skape møtepunkter mellom frivillighet 

og kommune hvor ulike tema og samarbeid kan diskuteres.

 07. Bergen kommune skal arbeide for det skal bli lettere for 

frivillige å kontakte kommunen – «én kommune – én inngang»?

 08. Bergen kommune skal gi forutsigbare rammebetingelser for 

frivillige lag og organisasjoner.

4. Satsingsområder, målsetninger og tiltak

I møte med frivilligheten gjennom bydelsvise innspillsmøter, og i andre innspill som er mot-

tatt, er det flere ting som pekes på av utfordringer; både når det gjelder samarbeid med 

kommunen og mer generelle forhold. Bergen kommune vil satse på tiltak som skal gjøre disse 

områdene mindre utfordrende for frivilligheten på sikt. På denne bakgrunn er det valgt ut 

satsingsområder som peker seg ut som de største utfordringene for frivillige organisasjoner 

og frivilligheten generelt. I tillegg er det noen satsingsområder som Bergen kommune ser kan 

ha en nøkkelfunksjon for samhandling og samarbeid mellom kommunen/offentlige myndig-

heter og frivilligheten. Satsingsområdene er:

•	 Samarbeid med offentlige myndigheter

•	 Nye frivillige initiativ og  

organisasjonsmodeller i lokalsamfunnet

•	 Lokaler og møteplasser

•	 Rekruttering av frivillige

•	 Informasjon/kommunikasjon

•	 Ressurser/økonomi

4.1  Samarbeid med offentlige myndigheter.

Frivillig virksomhet kommer til uttrykk i mange former, og er forskjellig fra sted til sted. Frivillig 

virksomhet kan derfor være vanskelig å kategorisere. Frivilligheten trenger derfor samarbeids-

former med det offentlige som gir frivillige organisasjoner handlingsrom for sin virksomhet og 

som tilrettelegger for økt frivillighet. 

Det finnes flere samarbeidsformer mellom frivillig sektor og offentlig sektor.  Den dugnadsbaserte 

oppgaveløsningen, der det handler om hvordan kommunene kan bruke de frivillige organisasjo-

nene til å løse oppgaver på en god måte, er den hyppigst anvendte formen for samarbeid. Frivillig 

sektor spiller her en aktiv rolle i samfunnsutviklingen der det handler om hvordan kommunen 

gjennom samarbeid og dialog med organisasjonene kan finne fram til utviklingsområder det kan 

arbeides om i fellesskap. I dag er dette er i hovedsak knyttet til drift av anlegg på kveldstid og i 

helger, i forhold til større mesterskap og events innen flere politikkområder, og innen beredskap, 

sosiale tiltak med mer. Bergen kommune vil fremme dugnadsbasert oppgaveløsning med formål 

å skape engasjement og eierskap til lokalsamfunnets møteplasser – en vitalisering som sikrer 

utvidet bruk av kommunale og offentlige lokaler og anlegg. Bergen kommune vil og gjennom opp-

levelsesarrangement og andre små og større prosjekter, løfte frem frivillig sektors kompetanse 

innen ulike samfunnsområder. Dette vil omfatte interesseorganisasjoner, kultur- og idrettsorga-

nisasjoner og andre som fokuserer på særlige aktiviteter og dermed innehar kvaliteter, som det 

offentlige kan dra nytte av. Kommunen og frivilligheten skal sammen bygge et varmere - og et mer 

innholdsrikt demokrati og velferdssamfunn.    

Bergen kommune vil sikre at avtaler som inngås ikke virker konkurransevridende og heller ikke 

på noen måte bidrar til sosial dumping. Samhandlingsavtaler mellom offentlige myndigheter og 

frivillige vil sikre et forpliktende samarbeid som er innenfor aktuelle lover og retningslinjer. Det 

er også viktig at begge parter har forutsigbarhet og er innforstått med sine roller. Samarbeidet 

skal fasilitere verdiskapende prosesser, som gir spinnoff til både den enkelte organisasjon og til 

lokalsamfunnets beboere. 
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MåLSETNING: 

Bergen kommune vil jobbe for utstrakt samarbeid med 

frivillige lag og organisasjoner, styrke innovative partnerskap 

og løfte frem nye metoder i det lokale arbeidet.

 01. Tiltak: Bergen kommune vil øke samarbeid, og inngå innovative 

partnerskap med frivillige, knyttet til drift/bruk av kommunale 

lokaler etc.

 02. Tiltak: Bergen kommune vil legge til rette for at frivillige 

initiativ, som kan gi spinnoff til både frivilligheten og 

lokalsamfunnet, får vekstmuligheter. 

 03. Tiltak: Formidle gode erfaringer innen innovativt samarbeid 

mellom kommunen og frivillig sektor.

4.2 Nye frivillige initiativ og  
 organisasjonsmodeller i lokalsamfunnet

En lokal frivillighet representerer et stort mangfold og engasjement og innsats fra mange en-

keltindivider, grupper og foreninger. Frivillig sektor representerer kreative rom for frigjøring 

av menneskelig energi, deltakelse og egenorganisering. I dette mangfoldet skjer det struktu-

rendringer, nyetableringer, frafall og ikke minst nye arbeidsformer. 

Det offentlige skal møte mangfoldet og virkemidlene skal være fleksible og imøtekomme de 

lokale initiativene som utvikles i lokalsamfunnet. 

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offent-

lige. Sentralene har som mål å være åpne og inkluderende for å nå ut til brede lag av befolk-

ningen. I 2014 har Bergen 9 frivilligsentraler som formidler kontakt med tradisjonelle frivil-

lige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet i aktivitetstilbud 

skal ta utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov. Frivilligsentralene skal være lokalt og 

bredt forankret og samspille med lokale organisasjoner. Et uttalt mål for Bergen kommune 

er at frivilligsentraler utvikles på bakgrunn av initiativ i nærmiljøet, noe som er avgjørende 

for den lokale forankringen. Dette vil understøtte en positiv oppblomstring av aktiviteter 

som kan engasjere mange.

Driften skal være forankret i kulturpolitisk tenkning der ressursperspektivet, kvalifisering og 

kulturell kompetanse er viktige nøkkelbegrep. 

Dette vil og gjelde for seniorsentre, som blir viktige møteplasser i et samfunn med stadig 

flere eldre. Det kulturelle perspektivet legges til grunn for arbeidet og det skal satses på 

kunst- og kulturfaglig kompetanse i møte med de eldre på de arenaer der de måtte treffes 

og som de har et forhold til. Utgangspunktet er at kultur og helse forutsetter og forsterker 

hverandre. En god helse kan i en subjektiv forståelse bety opplevelse av livskvalitet og et en-

gasjerende kulturtilbud skal aktivere alderspensjonister, styrke den allmenne helsetilstan-

den og skape forbedret livskvalitet for alle deltakere.

Bergen er en by i vekst og endring og veksten skjer i stor grad gjennom en økning i innvan-

drerbefolkningen. Det er viktig at det finnes arenaer der nyankomne innvandrere kan bli 

kjent med og bli en del av lokalsamfunnet de bor i. Organisasjoner, foreninger og strøksmar-

keringer er gode arenaer der personer med ulik bakgrunn kan møtes, gjerne på grunn av et 

interessefellesskap.

Et demokratisk og variert organisasjonsmiljø er helt vesentlig for et godt lokalmiljø. I kom-

munens områdesatsing er et nært samspill med organiserte og uorganiserte lokale frivillige 

en forutsetning for et godt resultat. Implisitt i dette ligger også erkjennelsen av at levekår 

og levekårsutjevnende tiltak ikke kan sees isolert, men i en sammenheng med andre viktige 

virkemidler. Demokrati, medvirkning og ansvar er viktige stikkord her.
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MåLSETNING: 

Bergen kommune vil at frivilligsentraler og andre frivillige 

virksomheter skal ha bred forankring og oppslutning i 

nærmiljøet, og vektlegge ressursperspektivet, kvalifisering 

og kulturell kompetanse.

 01. Tiltak: Bergen kommune vil legge til rette for at alle bydeler har 

minst 1 frivilligsentral.

 02. Tiltak: Det skal utarbeides nye retningslinjer for tildeling av 

tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre.

 03. Tiltak: Legge økt vekt på frivillighet som arena for integrering, 

og aktivering av alderspensjonister og grupper som faller 

utenfor etablerte tilbud. 

4.3  Lokaler og møteplasser

Det er en utfordring å dekke behovet for lokaler, det gjelder både øvingslokaler, møtelokaler 

og lagringsplass. Bergen kommune har gjennom de lokale kulturkontorene utstrakt utleie av 

lokaler til frivillige organisasjoner. Bystyret har vedtatt at skolene med sine gymsaler og aula-

er skal være åpne for nærmiljøene og mener at dette gjennom sambruk også må vektlegges i 

byggingen av nye skoler. Dette gjelder i planlegging og bygging av nye skolebygg og ved større 

rehabiliteringer/utvidelser av eksisterende anlegg. 

Bergen kommune skal legge til rette for økt bruk av kommunale lokaler for tred-

je sektor og vil åpne opp for bruk av ledige lokaler i alle offentlige bygninger som er til-

passet formålet. Flere andre avdelinger i kommunen, bl.a. sykehjem, har møtelokaler 

som kan leies. Dette vil avhjelpe situasjonen i områder der mangel på lokaler er en ut-

fordring. Man kan i dag booke seg inn på kommunens lokaler gjennom den elektronis-

ke databasen «Aktiv By» på nettsiden til Bergen kommune, og dette er flittig brukt. Et 

problem kan være at noen møtetidspunkt er mer populære enn andre og at man ikke 

får tilgang når behovet er størst. Det foreligger planer om kulturhus både i Fyllingsda-

len og åsane som vil gi frivillige lag og organisasjoner økte muligheter for utfoldelse. 

I tillegg har det vært pekt på at ikke alle lokaler, som f.eks. skolene, er tilgjengelig gjennom 

«Aktiv By». Dette skal endres gjennom utvidet bruk av ledig tid.

Dagens ordning med tilsynsvakter på skolene på ettermiddagstid og i helgene er et av Ber-

gen kommunes bidrag til frivilligheten. I dag er det lagt opp til et ordinært tilsyn som følger 

skoleåret over 29 uker. På skoler hvor det er svømmehall er det tilsyn over 38 uker. Antall 

uker og timer med tilsyn varierer noe mellom skolene etter aktivitetsnivå og tilgjengelige 

samt egnede idrettsarealer/funksjoner i skoleanlegget. Gjennom tilsynsordningen er det 

mulig å benytte skoleanlegget til mange ulike aktiviteter etter skoletid. Den såkalte nærmil-

jøpakken er midler som skal stimulere til aktiviteter for ulike frivillige virksomheter på et-

termiddag/kveld; midler tildeles til skoler slik at de kan holde åpent utover det de ordinære 

tilsynsmidlene legger til rette for. At skoleanleggene er åpne og tilgjengelige har bidratt til å 

utvikle et aktivt, engasjert og levende nærmiljø. Lag og organisasjoner oppfordres til å søke 

nærmiljøpakken for å få økt tilgang til skoleanleggene gjennom utvidet tilsyn.

Frivillighetsmeldingen fra 2006 vektla at barn og unge skulle få låne lokaler gratis av Bergen 

kommune. Denne ordningen ble innført. Idrettslag låner bl.a. kommunale lokaler og anlegg 

gratis gjennom avtalen Bergen kommune har med Idrettsrådet i Bergen. Bergen kommune 

ser det som viktig at ordningen med gratis bruk av lokaler for barn og unge fortsetter.  I 

tillegg bør frivillighetens kostnader ved bruk av kommunale bygg ha en felles prispolitikk 

uavhengig av bydel og type bygning.  

Bergen blir en stadig mer mangfoldig by, med grupper av mennesker med ulik religiøs og 

kulturell bakgrunn. Frivillig sektor er også viktig som kultur- og identitetsbærer for ulike 

grupper. Et mer mangfoldig Bergen gjør også at det er flere nye grupper med ulik religiøs og 

kulturell tilknytning som søker sammen og organiserer seg. Det vil være flere av disse grup-

pene som trenger møteplasser og lokaler.
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MåLSETNING: 

Bergen kommune vil at frivillige skal ha  

gode og tilrettelagte lokaler.

 01. Tiltak: Bergen kommune vil utarbeide felles retningslinjer og 

ordninger for utleie til barn, unge og voksne uavhengig av type 

organisasjon eller lag.

 02. Tiltak: Bergen kommune vil legge til rette for utvidet bruk av skolelokaler 

og andre offentlige lokaler på ettermiddag, kveld og i helger. 

 03. Tiltak: Skoler og andre kommunale lokaler gjøres tilgjengelige 

for frivilligheten gjennom fellesportalen «Aktiv By».  

 04. Tiltak: Det skal satses videre på gode sambruksløsninger der 

hvor det foreligger muligheter for dette.

4.4  Rekruttering av frivillige

Rekruttering av frivillige både til organisasjoner og lag, og mer ad hoc-pregede prosjekter, blir 

fremhevet som en utfordring av flere. Som også forskning har vist, er det en tendens i samfun-

net at tallet på faste medlemmer i frivillige organisasjoner går ned, og at man i økende grad 

engasjerer seg i frivillig arbeid på andre måter. 

Det er et uttalt mål for Bergen kommune å legge til rette for økt rekruttering til frivillig ar-

beid. Bergen kommunes intensjon om å øke den frivillige innsatsen, eller tilrettelegging for en 

slik økning, skal imidlertid ikke gjøres for å erstatte viktige og lovpålagte kommunale tjenester. 

Frivillig sektor ligger utenfor det offentliges kontroll, og kan ikke vedtas på samme måte som 

annen politikk. Man kan imidlertid vedta strategier og tiltak som kan øke rekruttering til frivillig 

arbeid, og dersom disse tiltakene samsvarer med behov og ønsker kan det få en effekt. Det har 

kommet flere gode forslag til tiltak som kan øke rekrutteringen av frivillige; bl.a. å få frivillighet 

inn i skolen på et tidlig tidspunkt.  Man kan f.eks. invitere representanter fra frivillige lag og or-

ganisasjoner for å snakke om sitt arbeid og verdien av dette. Det er også en mulighet å la elever 

ha praksis i frivillige organisasjoner, eller å opprette et valgfag i grunnskolen som gir praktisk 

kunnskap om frivillighet. 

I spørreundersøkelsen som ble gjort blant Bergens befolkning i 2013 om frivillig innsats (se 

vedlegg 2) oppga ca. 40 % at de jobbet frivillig, og mer enn halvparten (53 %) av de som ikke 

jobbet frivillig, kunne tenke seg å gjøre dette. Man kan dermed slutte at det fins et betydelig 

potensiale i Bergen for å rekruttere flere til frivillig arbeid. En viktig faktor er at man må 

nå ut med informasjon om hvilke typer frivillige organisasjoner og lag som fins i Bergen, og 

hvilke typer av arbeid man kan engasjere seg i. Økt synliggjøring og informasjon er en klar 

utfordring for å nå ut til flere potensielle frivillige. Det er også en voksende gruppe av inn-

vandrere og mennesker med annen etnisk bakgrunn som bosetter seg i Bergen. Forskning 

viser at innvandrere ofte er mindre aktive i frivillig arbeid enn etnisk norske. Det er en uttalt 

målsetning å øke rekruttering til frivillige organisasjoner og lag fra denne gruppen. Det må 

da satses på informasjon på flere språk.  Dette vil både være positivt som integrerings- og 

inkluderingstiltak, og i tillegg være positivt for nærmiljøet der barn, unge og voksne med 

innvandrerbakgrunn bor.

MåLSETNING: 

Bergen kommune vil legge til rette for økt rekruttering av 

frivillige til alle former for frivillig arbeid.

 01. Tiltak: Bergen kommune vil sikre at informasjon om frivillige lag 

og organisasjoner når ut til innbyggerne gjennom kommunale 

kanaler; f.eks. grunnskolene, publikasjoner etc.

 02. Tiltak: Bergen kommune vil arbeide for at det opprettes en 

frivilligkoordinatorstilling som bindeledd mellom alle offentlige 

instanser og frivilligheten.

 03. Tiltak: Bergen kommune vil bidra til at flere personer med 

innvandrerbakgrunn rekrutteres til frivillige organisasjoner og 

frivillig arbeid.

 04. Tiltak: Frivilligsentralene skal være en viktig faktor i 

nærmiljøene med hensyn til økt rekruttering til frivillig arbeid 

(katalysator).



Bergen kommunes plan for frivillighet 

28 29
D

el 1

Bergen kommunes plan for frivillighet 

4.5  Informasjon/kommunikasjon

Økt synliggjøring og informasjon er noe kommunen kan tilrettelegge for. Både informasjon 

fra frivilligheten selv og informasjon fra kommunen trenger en bedre kanal for å komme ut 

til målgruppene.

Bergen kommunes nettportal har i dag to databaser som er tilrettelagt for frivillige orga-

nisasjoner og lag. På «Finn din fritidsaktivitet» (https://www.bergen.kommune.no/tjenes-

tetilbud/aktivitetsoversikt )kan man legge inn opplysninger og sin aktivitet etter bydel og 

sjanger. Her ligger også kontaktinformasjon til de ulike aktørene. Når det gjelder kommu-

nale lokaler har man «Aktiv By» (https://www.bergen.kommune.no/aktivby/) hvor organi-

sasjoner, lag og enkeltpersoner selv kan gå inn og reservere plass der det er ledig. Begge 

databasene administreres av de lokale kulturkontorene. Det er et mål for Bergen kom-

mune å gjøre disse systemene enda mer brukervennlig, og lettere tilgjengelig på nettet. 

Det har kommet innspill på at det kan være vanskelig å finne frem på kommunens nettpor-

tal og at det burde vært en samlet inngang for frivillige; en portal hvor både kommunen og 

frivillige kan legge ut informasjon. Utfordringen med en ekstern frivilligportal som ligger 

utenfor Bergen kommunes system er at dette vil være en kostbar løsning som krever mye 

ressurser, også til drift. Det ses som en fordel at man kan videreutvikle dagens portal til å 

fungere som en port inn til kommunen for frivilligheten, og samtidig kunne være en kanal 

for informasjon og synliggjøring av frivillige organisasjoner og lag i Bergen. Utfordringen er 

å løfte denne informasjonen og kommunikasjonskanalen langt nok frem og opp på et nivå 

som er tilfredsstillende og som gir et lavterskeltilbud til alle. Bergen kommunes nettportal 

og andre informasjonskanaler skal være inkluderende og tilgjengelig også for personer med 

innvandrerbakgrunn, som ikke har norsk som morsmål. 

Synliggjøring kan også ses i annet perspektiv, som en form for anerkjennelse av frivillige og 

frivillig arbeid. I dialog både internt i kommunen og ute blant frivilligheten har mange påpekt 

at Bergen kommune i større grad enn nå bør anerkjenne den innsats som gjøres av frivillige. 

En måte å gjøre dette på er gjennom å opprette en frivilligpris. Dette er også noe flere an-

dre kommuner gjør. Det fins i dag flere ulike priser som gis av Bergen kommune, men ingen 

rendyrket frivilligpris – uavhengig av om dette er innen idrett, kultur, helse eller innen andre 

områder. 

MåLSETNING: 

Bergen kommune skal legge til rette for økt synliggjøring 

og anerkjennelse av frivillig arbeid.

 01. Tiltak: Bergen kommune skal utvikle kommunens nettportal 

til også å omfatte en egen side «Vil du være frivillig?» - en 

samleside for informasjon om frivilligheten i Bergen.

 02. Tiltak: Gjøre «Aktiv by» ytterligere brukervennlig for booking av 

lokaler. 

 03. Tiltak: Bergen kommune skal i større grad bruke sosiale medier 

for å markedsføre/synliggjøre frivillig arbeid

 04. Tiltak: Bergen kommune skal bidra i ulike typer kampanjer for 

å rekruttere frivillige, f.eks. gjennom produksjon av artikler 

eller redaksjonell omtale i kommunens kanaler - for å belyse 

viktigheten og verdien av frivillighet. 

 05. Tiltak: Øke antall lovlige plakatvegger som er godt synlig i 

bybildet i sentrum, og ute i bydelene.

 06. Tiltak: Bergen kommune skal opprette en frivilligpris som skal 

deles ut årlig.

 07. Tiltak: Tilrettelegge for et årlig arrangement som møteplass 

mellom frivilligheten og Bergen kommune.

foto: B
erit G

jerstad

foto: Vitalitetsenteret Frivilligsentral

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/aktivitetsoversikt
https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/aktivitetsoversikt
https://www.bergen.kommune.no/aktivby/
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4.6 Ressurser/økonomi

Økonomi og ressurstilgang er ofte en utfordring for frivillige organisasjoner og lag. Bergen 

kommune gir i dag utstrakt økonomisk støtte til frivilligheten gjennom tilskuddsordninger 

som er fordelt på flere byrådsavdelinger. Størst del av totalt tilskuddsbeløp til dette formålet 

ligger på byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, men også byrådsavdelingene for 

barnehage og skole, helse og omsorg og sosial, bolig og områdesatsing har tilskuddsposter 

som kan søkes av frivillige. Bergen kommune søker i den grad det er mulig å tilpasse til-

skuddsmidler til frivillige organisasjoner og frivillige formål. Utfordringen er å imøtekomme 

behovet, og lage ordninger som er enkle og gir forutsigbarhet. Det ble etter frivilligmeldin-

gen fra 2006 opprettet nye tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisa-

sjoner som til dels ble samordnet. Det har vært en utfordring å få til tverrsektorielt samar-

beid, og arbeidet må fortsatt prioriteres. Det fins i dag også mange statlige ordninger som 

kommer frivilligheten til gode. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for brukere 

av Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig or-

ganisasjon. For å kunne delta i Grasrotandelen må organisasjonen være av en bestemt art, 

være registrert i Frivilligregisteret og drive virksomhet kun på lokalt nivå. Frivilligregisteret er 

opprettet etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Med registrering av informasjon om 

den frivillige aktiviteten i Norge, blir samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentli-

ge myndigheter bedre og enklere. Frivillige organisasjoner som driver aktiviteter som ikke er 

basert på fortjeneste, kan registrere seg her. Fra 2015 vil innmelding i registeret være gratis.

I 2010 ble det vedtatt en ny ordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompen-

sert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, momskompen-

sasjon. Denne ordningen erstattet den tidligere ordningen med kompensasjon for tjeneste-

moms. Frivillige organisasjoner der frivillig innsats er en viktig del av virksomheten kan søke 

om kompensasjon. I tillegg må organisasjonen være registrert i Frivilligregisteret. Ordningen 

med momskompensasjon utgjør kr. 1,24 milliarder i 2015. Støtteordningen Frifond ble opp-

rettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk 

og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. Frifond er delt opp i ulike ordninger rettet mot ulike 

målgrupper. 

Ressurser måles ikke alltid i kroner og øre. Det har kommet innspill som tyder på at også 

ulike former for utstyr kan skape utfordringer. Noen organisasjoner sliter med tilgang til 

transportmidler, mens andre kunne tenke seg å låne stoler og bord til ulike arrangement. 

En løsning kan være å opprette en ressursbank på nett hvor organisasjoner og enkeltper-

soner kan legge inn det de kan låne eller leie ut, og andre kan se hva som er tilgjengelig.   

I tillegg kan man der samle praktisk informasjon om hvordan man driver en organisasjon, 

oversikt over tilskuddsordninger, linker til Brønnøysundregisteret, linker til frivillige organi-

sasjoner innen kulturfeltet som finnes i Bergen osv. Om en slik eventuell ressursbank skal 

være i kommunal regi, evt. ligge i kommunens nettportal, vil være noe som må vurderes. 

Det er et ønske å gjøre frivillige organisasjoner mer stabile og levedyktige gjennom målrettet 

arbeid med opplæring i organisasjonsoppbygging og drift. 

Mange nystartede organisasjoner mangler kunnskap om praktisk organisasjonsarbeid, som 

å utarbeide budsjett, rapportering, regnskap, registrering i Brønnøysundregisteret, valg av 

organisasjonsform, tilskuddsordninger, markedsføring osv. Det er ønskelig med et oversiktlig 

system med god veiledning og hjelp i startfasen, samt å legge til rette for god oppfølging til 

flere. Særlig vil dette være aktuelt for nye innvandrerorganisasjoner og nye ungdomsorga-

nisasjoner. 

MåLSETNING: 

Bergen kommune vil skape gode rammevilkår  

for frivillige organisasjoner og lag i Bergen.

 01. Tiltak: Bergen kommune vil vurdere å øke tilskudds- og 

stimuleringsmidler til frivillig aktivitet som kommer alle grupper 

i samfunnet til gode.

 02. Tiltak: Bergen kommune vil arbeide for ytterligere forenkling 

og samordning av tilskuddsordninger øremerket til frivillig 

aktivitet.

 03. Tiltak: Bergen kommune vil opprette en ressursbank i offentlig 

eller privat regi.

 04. Tiltak: Bergen kommune vil arbeide for god informasjon om 

eksterne/andre offentlige støtteordninger.

 05. Tiltak: Bergen kommune vil etablere en mentorordning som kan 

fungere som veiledende og kompetansegivende for nyetablerte 

frivillige organisasjoner.

http://www.brreg.no/frivillighet/index_n.html
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Budsjett

Satsingsområder og tiltak: 2015 2016 2017 2018 Sum totalt

Samarbeid med offentlige myndigheter:

Tiltak 1-3
0,05 0,05 0,05 0,15

Nye frivillige initiativ og organisasjonsmodeller i 

lokalsamfunnet:

Tiltak 1-3

0,15 0,15 0,15 0,15 0,6

Lokaler og møteplasser:

Tiltak 1-4
0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Rekruttering av frivillige:

Tiltak 1-4s

Informasjon og synliggjøring:

Tiltak. 1-7
0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Ressurser og økonomi:

Tiltak 1-5
0,05 0,05 0,05 0,15

Sum alle tiltak: 0,35 0,45 0,45 0,45 1,7

De årlige budsjetter innen ulike fagfelt legger rammene for Bergen kommunes satsing på 

tiltak i plan for frivillighet. Midler avsatt i planen kommer i tillegg til byrådsavdelingenes 

budsjetterte midler til formålet. 

I budsjett for 2015 er det foreslått kr. 0,35 mill. i økning til frivilligfeltet, dette inkluderer 

midler til styrking av private frivilligsentraler på kr. 0,15 mill. 

foto: Ann C
hristin Jenssen
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1. Helse og omsorg.

Innenfor helse og omsorg er det et betydelig behov for frivillig innsats på flere ulike områ-

der. Dette gjelder særlig i virksomheter som gir tjenester til eldre, men det er også i dag et 

gjennomgående innslag av frivillig innsats på andre områder.  Denne innsatsen ytes av orga-

niserte frivillige organisasjoner og lag, egenorganiserte grupper og enkeltstående frivillige.

Det er en forutsetning innen sektoren at frivillig innsats skal komplettere og ikke erstatte de 

lovpålagte tjenester. Hovedformålet med den frivillige innsatsen er å berike brukernes liv og 

supplere den tjenesten som ytes av det offentlige. Frivillig innsats gir et viktig bidrag til folke-

helsen gjennom sin forebyggende og helsefremmende funksjon og bidrar til god folkehelse, 

både for brukerne og for de frivillige. 

Gjennom frivillig innsats ytes det aktiviteter med betydelig og veldokumentert samfunns-

økonomisk verdi.  Innen omsorgsfeltet er stimulering og utbygging av den frivillige innsatsen 

ett viktig virkemiddel som må tas i bruk for å imøtekomme de store omsorgsoppgavene som 

vil komme som følge av den demografiske utviklingen. (ref. St.meld. 29 (2012-2013) Morgen-

dagens omsorg). Det ligger et stort potensiale for frivillig innsats på omsorgsområdet som 

kan forløses gjennom systematisk og kreativt arbeid med feltet.  

Frivillighetens samfunnsområder 
Frivillighet finnes på alle samfunnsområder og mer eller mindre i alle kommunale 

avdelinger. Strategier og tiltak er inkludert innen de prioriterte satsingsområder 

som tidligere er skissert.

Den frivillige innSatSen kan gruPPereS  
i følgenDe kategorier: 

•	 Arrangement i tjenestenes egne lokaler, f. eks besøk/kulturelle bidrag/underholdning 

av grupper fra organiserte lag/organisasjoner (Røde Kors, Lions, Kiwanis, menigheter), 

frittstående grupper/venneforeninger og skoler/barnehager.

•	 Kafédrift i regi av frivillige

•	 Organiserte turer med grupper av beboere i regi av organisasjoner

•	 Tilrettelagt aktivitet i regi av organisasjoner/idrettslag (idrett for utviklingshemmede)

•	 En-til-en kontakt med beboere (besøkstjeneste, lesevenn, turfølge)

•	 Bistand til virksomheten (f.eks. økonomisk bidrag til trivselstiltak, frokosthjelpere,  

hagestell og dugnad)

Det kan være en fare for en stereotyp oppfatning (fra ledelse og frivillige organisasjoner) om 

hva omsorgstrengende /eldre har interesse for. En større variasjonsbredde, kreativitet og 

individualisering kan utredes slik at alle får optimal glede og utbytte av tilbudet. 

Brukergrupper som ikke bor i institusjon vil i mindre grad møtes som gruppe og her vil det 

i større grad være behov for en-til-en tiltak, som besøkstjeneste, turvenn, spisevenn, følge 

til aktiviteter. Personer med innvandrerbakgrunn vil ha nytte av ordninger med frivillige som 

også kan bidra til integrering. Familier med barn kan få et større nettverk gjennom kontakt 

med frivillige. 

UTFORDRINGER

En stor utfordring knyttet til frivillig innsats er kapasitet til å organisere og følge opp. Det 

er i dag ledere på ulike nivåer som har hovedansvaret for å legge til rette, gjennom å holde 

kontakt, informere, organisere praktiske forhold på stedet mv.

I noen virksomheter har man lagt til rette for at en ansatt har en delfunksjon som koordi-

nator/organisator av frivillig aktivitet. Dersom aktiviteten skal økes og utvikles, er det behov 

for et systematisk og robust system, og for å avsette dedikerte ressurser som kan følge 

opp frivillige, både organisasjoner og enkeltpersoner. Dette vil være kostnader ut over de 

ressursene virksomheten har avsatt i dag, samtidig vil en hente inn verdifull aktivitet som 

vil berike livet til kommunens beboere, og gi mulighet for å konsentrere faglige oppgaver.
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2. Rus, psykiatri og levekår

Frivillig arbeid spiller en viktig rolle innenfor rusfeltet, psykiatri, inkludering og mangfold og 

i arbeidet med bedring av levekår er det et omfattende samarbeid med ulike organisasjoner 

av ulik art og størrelse og enkeltpersoner. De frivillige er primært motivert av interesse eller 

ideologisk/religiøs overbevisning. Innen psykiatrien er frivilligheten ofte preget av personer 

med brukererfaring eller pårørende til brukere av psykiske helsetjenester.

Det er viktig å understreke at den frivillige innsatsen innen sosialfeltet er et supplement til 

og ikke en erstatning for de kommunale tjenestene. Det er også viktig å skille mellom frivilli-

ge organisasjoner som en profesjonell tilbyder av tjenester, og mer ordinært frivillig arbeid. 

Denne avgrensingen er ikke alltid like enkel å trekke. En del av de ideelle organisasjonene 

som arbeider på nevnte områder er større, profesjonaliserte organisasjoner som både er 

leverandører av tjenester og har andre aktiviteter preget av ordinær frivillig innsats. Begge 

deler er viktig for det offentlige, men i plan for frivillighet berøres ikke innsatsen frivillige 

organisasjoner gir gjennom driftsavtaler med kommunen, innen områder som er lovpålagte 

eller hvor tjenestene kunne vært gitt av kommunen selv.

I det konkrete samarbeidet med frivillige organisasjoner innen levekårsfeltet er det ofte slik 

at kommunen dekker husleie eller på andre måter legger til rette for at organisasjonen kan 

operere mens aktiviteten i stor grad utføres av frivillige. Dette er en modell som genererer 

mye frivillighet som igjen er viktig for brukere i Bergen.

Det er viktig med dialog og medvirkning fra interesseorganisasjoner og nabolagsforeninger 

for eksempel i forbindelse med lokaliseringsdiskusjoner eller annen politikkutforming. 

Særlig i områdesatsningen har kommunen kontakt med mange ulike organisasjoner, lag og 

foreninger.

UTFORDRINGER

Muligheter til deltakelse i aktivitetstilbud i frivillig sektor er ulik mellom bydelene og bo-

områdene i Bergen. Kultur – og idrettsaktiviteter er vesentlig for å skape gode oppvekst-

forhold og lokal forankring. Det er derfor viktig å legge til rette for at infrastruktur for 

frivillighet er på plass i alle deler av byen. 

For barn og unge fra familier med en vanskelig økonomisk eller sosial situasjon kan det 

være vanskeligere å delta i frivillige aktiviteter enn andre barn. Det kan dreie seg om 

foreldre som mangler overskudd og økonomi til å engasjere seg i at barna deltar i aktivi-

teter.  Kommunen skal sammen med frivillig sektor jobbe for å nå frem til barn og unge 

fra vanskeligstilte familier.

Bergen er en by i vekst og endring. Veksten skjer i stor grad gjennom en økning i inn-

vandrerbefolkningen. Det er viktig at det finnes arenaer der nyankomne innvandrere kan 

«komme inn» og bli kjent med og bli en del av lokalsamfunnet de bor i. Organisasjoner, 

lag og foreninger er gode arenaer der personer med ulik bakgrunn kan møtes, gjerne på 

grunn av et interessefellesskap. 

Frivillig sektor er også viktig som kultur og identitetsbærer for ulike grupper. Et mer 

mangfoldig Bergen gjør også at det er flere nye grupper med ulik religiøs og kulturell 

tilknytning som søker sammen og organiserer seg. 

Et demokratisk og variert organisasjonsmiljø lokalt er helt vesentlig for et godt lokalmiljø. 

I kommunens målrettete områdesatsning er det helt vesentlig med et nært samspill med 

organiserte og uorganiserte lokale frivillige. Implisitt i dette ligger også erkjennelsen av 

at levekår og levekårsutjevnende tiltak ikke kan sees isolert, men i en sammenheng med 

andre viktige virkemidler. Demokrati, medvirkning og ansvar er viktige stikkord her.

I oppfølgingen av Handlingsplanen mot diskriminering av LHBT-befolkningen har kommu-

nen et godt samarbeid med Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transperso-

ner (LLH) for å nå målene i denne handlingsplanen. Dette er et godt eksempel på hvordan 

samspillet med frivillig sektor kan være for å løse felles mål og prioriteringer.

foto: Astrid
 M

yran Aarvik
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3. Byutvikling, klima og miljø

I tilknytning til områdene by- og transportplanlegging, byggesaker, kulturminneforvaltning, 

vann og avløp, parkering, vedlikehold av kommunale veier samt klima- og miljøarbeid, så er 

det stor grad av frivillig innsats.

Involvering av byens innbyggere er en offentlig lovpålagt oppgave, hjemlet i ulike lovverk, 

og i den forbindelse avholdes folkemøter, informasjonsmøter mm. I tillegg etableres egne 

prosjekter for å involvere befolkningen i viktige samfunnsspørsmål.  

Frivillig sektor har rettigheter til å komme med merknader på lik linje med enkeltpersoner, 

interesseorganisasjoner, grunneiere og andre. Etter behov og ønske avholdes det møter for 

å avklare interesser i et område som er under planlegging, dette skjer både under utarbei-

delse av planforslag og i høringsperiodene.

Frivillig sektor representerer ofte et talerør for beboere i et område, og kan derfor gi ver-

difulle innspill og idéer til et plan- og utviklingsarbeid. Det kan tenkes at frivillig sektor kan 

involveres sterkere i implementering og gjennomføring av planer og tiltak.

Det antikvariske arbeidet involverer frivillige lag og organisasjoner i sitt arbeid med å doku-

mentere og ivareta kulturminner i Bergen kommune.  Hvem, i hvilken sammenheng, samt i 

hvor stor grad frivillige lag og organisasjoner er involvert, varierer. De viktigste er lokale his-

torielag og andre historiske interesseorganisasjoner, som besitter mye kunnskap om viktige 

kulturminner og kulturmiljøer. De fleste verneverdige kulturminnene er i privat eie og en er 

således helt avhengig av innsats fra frivillige og de private eierne for å ivareta kulturminnene.

I forhold til trafikale oppgaver og rydding og vedlike hold av veier og anlegg utføres rydde-

oppdrag i regi av frivillige lag og organisasjoner. Dermed får kommunen gjennomført viktige 

oppgaver, samtidig som det gis støtte til lag og organisasjoner.  

UTFORDRINGER

Gruppen frivillige er stor og vanskelig å beskrive eksakt.  Gruppen vil alltid være en del 

av et folkelig engasjement som vil bestå uavhengig av hvordan kommunen velger å orga-

nisere seg.

Det bør arbeides for en mer presis definisjon av hva frivillighet er.  Det bør avklares hva 

som er støtte til frivillighet og hva som må regnes som «kjøp» av tjenester.   Nettopp 

p.g.a. varierende erfaring og praksis og ulike «gråsoner», fremkommer det at formalite-

tene knyttet til frivillige av noen kan oppleves som krevende.  En harmonisering og pre-

sisering av hvordan begrepet frivillighet skal forstås, vil nok forenkle kommunens arbeid. 

Det offentlige bør legge til rette for at flest mulig får lyst til å bruke sin fritid til å gjøre 

meningsfullt samfunnsansvar. åpenhet og stor involvering av de frivillige er også positivt 

for kommunen som skal tilrettelegge til beste for sine innbyggere.  

4. Idrett, kultur, fritid, trossamfunn og oppvekst

Innen disse områdene finnes det største frivillige segmentet. Innenfor både kultur, idrett, 

fritid i bred forstand og innenfor ulike trossamfunn og Den norske kirke er aktiviteten stor. 

Det gis utstrakt grad av økonomisk støtte til frivillige organisasjoner; både til drift og pro-

sjekter. Deres aktiviteter spenner bredt; søndagsskoler, buekorps, speiding, miljøvernenga-

sjement, kor, korps, idrettslag, historielag og politikk. Dette har en samfunnsmessig verdi, 

og en egenverdi i form av kompetanse, mestring, glede, samhold, ansvar, disiplin og en de-

mokratiforståelse som er utrolig viktig for alle.

Kor- og korpsbevegelsen er stor og innehar en god bredde med tilbud for alle aldersgrupper 

og i alle nærområder. Mange foreldre tar på seg store frivillige oppgaver med hensyn til drift 

av alle tilbudene.  Norges Musikkorps Forbund (NMF) har gjort et anslag på hvor mange timer 

medlemmer, foreldre og andre frivillige bidro med i forbindelse med driften av et korps. Det 

ble beregnet at det ble brukt opp i mot 1000 timer per år i forbindelse med inntektsgivende 

arbeid, så som dugnad, salg, loppemarked, konsert og oppdrag og opp i mot 200 timer i 

forbindelse med ikke-inntektsgivende arbeid, så som rydding/vask i forbindelse med øvelse, 

transport, administrativt arbeid osv. Totalt blir dette ca. 1200 timer, altså litt i underkant av 

et årsverk. Disse tallene kan nok tenkes å være tilsvarende for en rekke andre lag og orga-

nisasjoner.

Idretten er en stor aktør når det gjelder frivillig innsats. Ifølge tall fra Idrettsrådet anslår man 

den frivillige innsatsen i den organiserte idretten i Bergen til litt over 1300 årsverk og bort-

imot kr. 600 mill.(Idrettsrådets årsmelding for 2013). Kommunen stimulerer frivilligheten 

gjennom å tilrettelegge for gode rammevilkår for lokale idrettslag, eksempelvis gratis bruk 

av kommunale idrettsanlegg og relevante økonomiske støtteordninger til barne-, ungdoms-, 

topp- og breddetiltak. Det fokuseres i tillegg på å tilrettelegge for egenorganisert fysisk ak-

tivitet for dem som ikke finner seg til rette i den organiserte idretten eller i de kommersielle 

tilbudene.  Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med ulike idrettslag i Bergen.

Frivilligsentralene er møteplasser for frivillig innsats, deltagelse og tilhørighet i nærmiljøet.  

Frivilligsentralene har et mangfold av aktiviteter og engasjerer et stort antall frivillige til et 

bredt spekter av oppgaver.

Seniorsentrene benytter seg også av frivillige i sin drift. Kulturdager/lokale arrangementer 

er ikke mulig uten frivilliges innsats, bare for å nevne noe. I tillegg gir samarbeidet en viktig 

og god oversikt over organisasjonslivet i bydelene og rundt i nærmiljøene.

Kulturskoleloven sier at kulturskolen skal utvikles i samarbeid med skole- og kulturliv, her-

under er refusjon av kostnader til dirigenttjenester viktig. Det finnes en rekke samfunnsøko-

nomiske fordeler ved en slik satsing. 

Bergen offentlige bibliotek benytter frivillige i sine aktiviteter, men rekrutteringen av frivilli-

ge kan med fordel økes, særlig innen formidlingsprosjekter og læringsaktiviteter.

Museer og kulturvern er kjennetegnet av at deler av arbeidet i all hovedsak gjøres av fri-

villige, og enkelte sektorer – som fartøyvern og kystkultur, har i praksis frivillige som det 

«profesjonelle» ledd i sektoren.

Skolen har som primæroppgave å være en læringsarena for barn og unge i grunnskolepliktig 

alder. I tillegg kan skole- og barnehageanlegg oppfylle flere funksjoner som et nærmiljøan-
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legg for lokalsamfunnet med ulike aktiviteter på ettermiddagstid. Potensielle brukere kan 

være alt fra lokalsamfunnet, idrettslag, kultur, frivillige organisasjoner og foreldreutvalg. I 

dette tilfellet kan andre brukere også være dem som driver med frivillig arbeid generelt. 

I tillegg til gode oppvekstmiljø, økt rekruttering til kulturlivet, økt publikumstilstrømning til 

kulturarenaene og ny vekst i kulturnæringene, gir dette utvilsomt økt trivsel, bedre livskva-

litet, nettverk og god helse for de deltakende.   

Frivillig innsats ved festivaler i Bergen er stor. Det er god oppslutning blant frivillige rundt 

festivalene og omregnet til timer er det flere årsverk som brukes til denne type arbeid. Flere 

av festivalene har de senere årene satset spesielt på rekruttering av frivillige, gjennom egne 

arrangementer for disse og ved å styrke insentivene som kan tilbys de frivillige. Ved å satse 

mer på å bygge gode relasjoner med de frivillige, oppnår festivalene i stor grad at mange 

kommer tilbake år etter år for å delta under festivalen. I tillegg fungerer frivillige også i stor 

grad som ambassadører for festivalen og kan bidra med markedsføring av program til ven-

ner, familie og kolleger.

Av byens ca. 30 000 studenter, antas det at 4 000 engasjerer seg i frivillig kulturaktivitet 

i regi av studentorganisasjonene, enten som utøvere, produsenter, teknisk personell og 

innenfor administrasjon. Studentene utgjør også en svært viktig ressurs for flere av byens 

profesjonelle kulturaktører, som har behov for frivillig arbeidskraft, enten på prosjektbasis 

eller på permanent basis.

UTFORDRINGER

For å støtte opp under frivillighet, søker Bergen kommune hele tiden å legge til rette 

for gode rammebetingelser. Det er alltid en utfordring å stille nok lokaler til rådighet for 

frivillige. Det er også et spørsmål om kostnader ved fri bruk av lokaler, tilskudd til aktuelle 

lag og organisasjoner samt noen lønnskostnader.

Overføring av frivilligsentralene til BKNI og kulturkontorene har utvidet frivilligspekteret 

til å gjelde den delen av frivillig arbeid som også retter seg mer mot den sosiale siden.  

Her er det utallige muligheter for samarbeid med frivilligheten, og svært mange med stor 

erfaring melder seg som frivillige.  Utfordringen blir koordinering og drift av stadig flere 

frivillige og oppgaver, som kan synes krevende.

En langsiktig innsats og støtte fra kommunen til frivillige organisasjoner er viktig for å 

opprettholde motivasjon og gi gode rammebetingelser. I dag samarbeides det med frivil-

lige innen FAU, velforeninger, frivilligsentraler, ulike interesseorganisasjoner og idrettslag. 

Det er også et spørsmål om å få engasjert et enda større spekter av lag, foreninger, orga-

nisasjoner og enkeltpersoner til et samarbeid. 

5. Demokrati og samfunn 

Frivillig sektor representerer demokratiske prosesser og er en ressurs og en forutsetning i 

et moderne samfunn. Når demokratiet fungerer er menneskene ikke bare medlemmer som 

er involvert eller medvirker, men det er medlemmers engasjement som bærer og som styrer 

hele virksomheten. Engasjerte frivillige i foreninger og i lokalsamfunn er beskrevet som sivil-

samfunnet eller 3. sektor og representerer en betydelig ressurs og kvaliteter i samfunnet. Et 

mangfold av frivillige organisasjoner er viktige for høy deltakelse og for demokratibygging. 

Frivillige organisasjoner styres på ulike måter - de er stiftelser og medlemsforeninger og har 

helt forskjellige formål; religiøse, kulturelle, miljømessige osv., men de har det til felles at de 

alle er nonprofit-baserte i tillegg til at frivillige hoder og hender, dugnader, gaver og tilskudd 

er viktige ressurser for driften.  

Frivillighet kan være et viktig supplement til kommunens tjenester, men ikke erstatte offent-

lige tjenester. Det offentlige skal respektere organisasjoners uavhengige stilling og legge til 

grunn at frivillig sektor har en egenverdi. En vital frivillig sektor er hjørnesteinen i et levende 

demokrati og i velferdssamfunnet. 

UTFORDRINGER

Bruken av frivillige er blitt mer problematisk i de senere år. Dette skyldes skjerpede krav til 

kompetanse, spesielt i forhold til at regelverk og sikkerhet innen beredskap skal ivaretas.  

Man kan si at en tendens til profesjonalisering vil gjøre det vanskeligere for frivillige å bidra. 

Den uensartede frivilligheten kan være vanskelig å møte og frivillighetens egenart utfor-

dres i ulike samarbeidsformer. Her må det gjøres gode avveininger mellom formalisering 

og fleksibilitet.

Samtidig utfordres det offentlige i å være samordnet overfor all frivillighet.
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1. Nøkkelfakta om frivillighet i Norge

1.1  Kort historisk tilbakeblikk:

Frivillige organisasjoner og ulike former for frivillighet har lange tradisjoner i Norge. Enkelte 

organisasjoner har eksistert siden 1800-tallet. Disse oppsto gjennom brede folkelige mobi-

liseringer, som eksempel kan nevnes avholdsbevegelsen, misjons- og arbeiderbevegelsen. 

Økonomisk var organisasjonene avhengig av staten. Innsamlinger, gaver og medlemsbidrag 

var inntektskilder. Slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var en oppblom-

stringstid for organisasjoner innen helse og humanitært arbeid. Mellomkrigstiden var en pe-

riode med vekst spesielt for arbeiderbevegelsen, men også for organisasjoner innen kultur, 

idrett og folkeopplysning. I etterkrigstiden har tallet på frivillige organisasjoner vært sterkt 

økende. Spesielt har tallet på interesseorganisasjoner økt kraftig. I stortingsmelding nr. 27 

«Om Statens forhold til frivillige organisasjoner» er det et sentralt poeng at fremveksten 

av den moderne velferdsstaten endret forholdet mellom de frivillige organisasjonene og 

staten. Det offentliges ansvarsområder gikk nå inn på områder som tidligere hadde vært 

dominert av frivillige organisasjoner; gjaldt både helse- og sosialfeltet, barn og unges opp-

vekstmiljø, kultur-, idretts- og fritidsfeltet og naturvern. I perioden fra 1950-tallet til i dag 

har sosiale og humanitære organisasjoner, kvinneorganisasjoner og religiøse foreninger hatt 

en kraftig nedgang, men organisasjoner innen kultur, idrett, natur/miljø og fritidsaktiviteter 

hatt en stor vekst. Egenorganisering, selvrealisering og ønsket om umiddelbare resultater er 

en økende motivasjonsfaktor for befolkningens organisasjonsdeltakelse. Men det fins fort-

satt store landsdekkende organisasjoner som er styrt etter demokratisk modell, med lokale 

lag og en nasjonal overbygning. Man ser nå en dreining mot å gi penger i stedet for tid, tra-

disjonelle organisasjonsmedlemskap er blitt mindre viktig og motivene for å delta har endret 

seg. Samtidig har de sosiale forskjellene i frivilligheten økt knyttet til individualisering, økt 

velstand, økt innvandring og et mer flerkulturelt samfunn og digitaliseringen og fremveksten 

av sosiale medier.

Myndighetene har også økt sin oppmerksomhet på sektoren og driver en mer aktiv frivillig-

hetspolitikk. Samtidig har kravene til frivillige organisasjoner økt. Organisasjonene har re-

spondert bl.a. med en mer profesjonalisert drift. Mye har vært positivt, men samtidig har 

kravene til mer kompetanse blant de frivillige bl.a. bidratt til økende sosiale og økonomiske 

forskjeller i frivilligheten. De fleste av dem som ikke deltar sier det skyldes at ingen har spurt 

dem, eller at de ikke vet hvor de skal begynne. For organisasjonene ligger det store mulig-

heter i å nå denne gruppen.

Man ser også en tendens til deling av den frivillige sektoren, med leverandører av helse- og 

omsorgstjenester på den ene siden, og kultur- og idrettsaktiviteter på den andre. I tillegg 

favoriserer finansieringsmodeller som momskompensasjon og utdeling av spillemidler de 

større, mer etablerte organisasjonene.

Organisasjonslivet i Norge i dag er omfattende og uensartet; ulikt både med hensyn til or-

ganisering og formål. Det utgjør en svært viktig del av samfunnet og har stor betydning for 

nordmenns hverdag på så å si alle samfunnsområder. 
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1.2  Frivillig innsats i tall:

•	 Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 115 000 

årsverk.

•	 48 % av befolkningen over 16 år bidrar med frivillig arbeid i de frivillige organisasjonene 

årlig. Dette er den høyeste andel som er målt på verdensbasis. Vi deler førsteplassen med 

Sverige. 

•	 Over halvparten av det frivillige arbeidet legges ned i kultur- og fritidsorganisasjoner, 

inkludert idrett.

meDlemSkaP

•	 Det er anslagsvis 10 millioner medlemskap i frivillige organisasjoner i Norge. Nesten 3 

millioner av disse er knyttet til en organisasjon innenfor kategorien ”kultur og fritid”. 

•	 Om lag 80 % befolkningen er medlem i minst én organisasjon. Nesten 50 % definerer seg 

som ”aktive medlemmer”.

•	 I Frivillighet Norges medlemsundersøkelse fra høsten 2009 rapporterte over halvparten av 

organisasjonene at de har hatt medlemsvekst i den siste femårsperioden. 

frivillige organiSaSjoner

•	 Det finnes over 80 000 lag og foreninger i Norge. I dette tallet er lokale lag som er del av 

en nasjonal organisasjon (for eksempel lokale 4H-klubber) tatt med. 

•	 Over halvparten av disse organisasjonene har under 50 000 kroner i årlig omsetning.

•	 Det er over 40 000 organisasjoner innenfor kategorien ”kultur og fritid”. Dette inkluderer 

for eksempel idrettslag, musikkorps og turistforeninger. 

•	 På bolig- og lokalmiljøområdet har det frivillige arbeidet fremgang. Det er en økning i antall 

velforeninger og grendelag, og i deres etablering og drift av bl.a. lekeplasser og friområder, 

samt formalisert samarbeid med kommunene. Det er på dette området også flere 

deltagere enn tidligere, både når det gjelder dugnadsarbeid og medbestemmelse.

økonomi

•	 Driftsutgiftene i frivillig sektor utgjorde i 2010 over 80 milliarder kroner. Verdiskapingen i 

frivillig sektor (inkludert verdien av det frivillige arbeidet) var på 101 milliarder kroner i 2010. 

•	 Betalt arbeid i frivillig sektor utgjorde 80 000 årsverk i 2010. Det betyr at for hvert 

lønnede årsverk utføres det 1,4 ”frivillige årsverk”. Det er store variasjoner mellom 

organisasjonskategorier - innenfor ”kultur og fritid” er det over 6 frivillige årsverk pr 

ansatt. 

•	 35 % av inntektene kommer fra det offentlige, 9 % er gaver og 56 % er egengenererte 

inntekter (salg, lotterier, medlemskontingent, osv.). Det er store variasjoner mellom 

organisasjonene. 

•	 Økonomien i frivillig sektor, inkludert det frivillige arbeidet, utgjør omtrent 4 % av Norges 

BNP.

1.3  Frivillig sektors hovedtrekk nasjonalt:

Den norske Hopkins-undersøkelsen ble gjort av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag 

fra Kultur- og kirkedepartementet (1997-2004). Undersøkelsen viser at frivillig sektor i Nor-

ge hovedsakelig fremstår som vital og framgangsrik. Norge hadde den høyeste andelen av 

befolkningen som hadde deltatt i frivillig arbeid blant landene som deltok i undersøkelsen 

på nittitallet, sett i forhold til befolkningens størrelse, og det hadde økt fra 52 til 58%. Men, 

tallene sier også at de unges deltakelse har falt med noen timer pr. år, og at andelen orga-

nisasjonsmedlemmer går ned. 

Menn deltar med flere timer frivillig arbeid enn kvinner, og denne kjønnsforskjellen øker. 

Et tegn på den norske frivillige sektorens vitalitet er at den i høy grad generer egne midler 

fra salg av varer og tjenester og medlemskontingent. Den er derfor mindre avhengig av of-

fentlige midler enn det man ser i andre land i Europa. I Norge kommer 57 % av inntektene 

fra medlemskontingenter og salg av varer og tjenester, mens tilsvarende for andre land i 

Europa er i gjennomsnitt 35 %. Inntekter fra det offentlige utgjør 36 %, mens det i andre 

land i Europa er 58 %. 

Omfanget av det frivillige arbeidet målt i antall timer var omtrent det samme i 2004 som 

i 1997, men det er flere som bidrar. Over halvparten av alt frivillig arbeid foregår i kul-

tur-, idretts- og fritidsorganisasjoner. Velferdsfeltet utgjør 13 % av det frivillige arbei-

det; her finner man blant annet store medlemsorganisasjoner som utfører tjenester 

i stor grad betalt av det offentlige, som Norges Røde Kors, Kreftforeningen etc. Her har 

det vært en liten økning fra 12 % siden 1997. Innen religion og livssynsorganisasjoner har 

det vært en betydelig nedgang fra 11 til 6 %. Dette er i samsvar med andre undersøkel-

ser som viser en tilbakegang i medlemskap og antall organisasjoner i denne kategorien. 

Det utføres ikke bare mange timer frivillig arbeid i Norge, man har også medlemskap i man-

ge organisasjoner. I 2004 var 84 % medlem i minst én organisasjon, 60 % var medlem i to 

organisasjoner, og 38 % var medlem i tre eller flere organisasjoner (kilde: SSB levekårsun-

dersøkelse). Det er aldersmessige forskjeller, og det mest påfallende man kan lese ut fra tal-

lene, er at for unge mellom 16-24 har det vært en betydelig nedgang i medlemskap. Når det 

gjelder frivillig arbeid generelt blant unge mellom 16-24 år har det imidlertid vært en økning 

fra 46 til 51 % fra 1997 til 2004. Dette tyder på at det er flere som er aktiv i frivillig arbeid for 

organisasjoner der de ikke er medlemmer. 

I 2009 ble det gjort en ny undersøkelse, både blant lokallag og en representativ befolk-

ningsundersøkelse, om frivillig arbeid, deltakelse og medlemskap i frivillige organisasjoner. 

Både i Hopkins-undersøkelsen og denne nye fra 2009 ser vi at Norge og de nordiske land 

kjennetegnes av en stor frivillig sektor.  De frivillige arbeidstimene er omtrent på samme nivå 

i 2009 som de var i 2004 og 1997, mens befolkningen har økt.
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Tabellen viser betalt og frivillig arbeid på ulike felter som andeler av hele frivillig sektors 

arbeidsstyrke. Kultur- og fritidsfeltet dominerer når det gjelder frivillig arbeid etterfulgt av 

velferds- og bolig og økonomfeltene. Når det gjelder betalt arbeid er velferdsfeltet sterkt 

dominerende.

Sammenlignet med andre land gir den norske befolkningen store bidrag til frivillige or-

ganisasjoner i form av frivillig innsats, mens det økonomiske bidraget er mer begrenset.  

Vi har en liten frivillig sektor når man ser på det betalte arbeidet, men en stor når den frivil-

lige innsatsen tas med. Folk bidrar med flest timer på kultur- og fritidsfeltet. Her utføres det 

åtte frivillige årsverk for hvert betalte årsverk. Det har kun skjedd mindre endringer mellom 

2004 og 2009, men man kan se en forflytning innen kultur- og fritidsfeltet fra hobby- og 

fritidsrelatert frivillig aktivitet til kulturaktiviteter. En stor del av denne frivilligheten er ikke 

medlemsbasert, men ofte relatert til kortvarige arrangement som festivaler etc. 

Frivillighet for velferdsformål, som tidligere var dominert av brede medlemsorganisasjoner, er 

nå karakterisert av frivillige som jobber uten medlemskap og som jobber gratis for en sak de 

er engasjert i. Når det gjelder politisk og internasjonalt arbeid har vi sett en tilbakegang i pe-

rioden når det gjelder frivillige timer. Innen religiøst arbeid var det en kraftig nedgang mellom 

1997 og 2004, men ingen nedgang etter 2004, noe som skyldes økende innslag av deltagelse 

fra mennesker med minoritetsbakgrunn.

En av de største endringene i perioden mellom 1997 og 2009 er fremveksten av internett, og 

utfra det også det man kaller virtuelt frivillig arbeid. Denne type arbeid, for eksempel utar-

beidelse av nettsider, aktivitet på nettsamfunn og epostkommunikasjon, utgjorde 2 % av de 

frivillige arbeidstimene og 3 % av de frivillige i 2009. Dette er foruten å være et ungdomsfe-

nomen, et byfenomen, vanligere blant menn enn kvinner og utbredt blant trygdede og etniske 

minoriteter.

Når det gjelder hvem som deltar i frivillig arbeid i Norge er hovedtendensen at deltagelsen 

blant unge har gått ned, mens den eldre del av befolkningen har en svakt økende deltagelse. 

Dette er en tendens vi også ser i andre skandinaviske land, bla. Sverige. En del av forklaringen 

kan være at organisasjonssamfunnet har en vanskeligere oppgave med å tiltrekke seg ungdom 

i dag. Det er et mylder av underholdningstilbud og fritidsalternative som kjemper om de unges 

oppmerksomhet og interesse. Det er fortsatt et stort potensiale for rekruttering av unge men-

nesker, utfra forskningen spesielt unge menn, inn i frivillig arbeid og organisasjoner. Spesielt er 

det i aldersgruppen 19-35 man ser en nedgang. I gruppen 16-24 år er det i perioden en økning 

fra 7 til 11 % som gjør en innsats og arbeider frivillig mer enn 2,5 timer per uke.

Foreldre med større barn har i perioden utgjort den største andelen av befolkningen som 

er aktiv i frivillig arbeid. Denne gruppen er fortsatt den mest aktive innen idrett, kultur og 

nærmiljøaktiviteter. Det er også en faktor verdt å merke seg at høy utdanning, mer enn grunn-

skoleutdanning, har en positiv effekt på organisasjonsdeltakelse. I samme grad kan man skille 

ut grupper som sliter på andre samfunnsarenaer, som lavinntektsgruppen, som i liten grad er 

aktive i frivillige organisasjoner og frivillighet generelt. Disse gir ofte uttrykk for at de syns det 

er vanskelig å finne frem i organisasjonssamfunnet, og oppgir ofte helsemessige grunner til at 

de ikke deltar mer. Denne tendensen har økt i perioden mellom 1997 og 2009. Det fører til at 

denne gruppen også faller utenfor sosiale nettverk, medvirkning og tilhørighet. 

Hvis man ser på minoritetsbefolkningen i Norge i perioden så deltar de i mindre grad innen 

kultur- og fritidssektoren, men desto mer innen velferdsområdet, politisk arbeid og religi-

øse organisasjoner. 
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En faktor som må nevnes er at det er ser ut til ha stor betydning for frivillig inn-

sats om man bor i byer og tettbygd strøk eller på landsbygda. Det har ikke vært en til-

svarende nedgang i frivillig arbeid i perioden for befolkningen utenfor byer og tett-

bygde strøk i Norge. Dette har en betydelig positiv effekt på andelen frivillig arbeid.  

Om frivillige organisasjoners medlemstilknytning kan man generelt si at høyt utdannede 

menn og majoritetsbefolkningen involverer seg sterkest i medlemsbasert frivillig arbeid. Fri-

villig arbeid uten medlemskap er vanligst blant foreldre med barn under 16 år. Unge utfører 

oftere frivillig arbeid uten medlemstilknytning, men de bruker færre timer på dette enn 

eldre.

Generelt kan man si at motivene for å arbeide frivillig har forandret seg i perioden 1997-

2009. Man legger nå større vekt på instrumentelle og ekspressive motiver. Altså er man 

mer opptatt av å utføre frivillig arbeid for å oppnå noe konkret som for eksempel praktisk 

erfaring, men også for å styrke sin selvfølelse eller utvikle vennskap og felleskap med andre. 

Det er ikke lenger like viktig å jobbe for en spesiell sak. Aktiviteten bør inneholde noe som 

gjør at man føler seg betydningsfull, og skape ressurser man kan bruke på andre områder.

(Kilder: Frivillighet Norge. Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind, Fra folkebevegelse til filantropi. Karl 

Henrik Sivesind, Frivillig sektor i Norge 1997-2004. Frivillighet Norges medlemsundersøkelse høsten 2009. 

St.meld nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle. SSBs satellittregnskap for frivillig sektor. SSBs levekårsun-

dersøkelse 2007.)(: I Hopkins-undersøkelsen består disse av de vestlige Eu-landene Østerrike, Belgia, 

Frankrike, Tyskland, Nederland, Irland, Italia og Spania i tillegg til Israel). Senter for forskning på sivil-

samfunn og frivillig sektor, sluttrapport etter 5 år.)Organisasjonene og det offentlige. Per Selle og Kristin 

Strømsnes, har vi fått en ny frivillighetspolitikk?(rapport 2012:6)

2. Status frivillighet i Bergen i dag

2.1 Frivillighet i Bergen 

Hordalandsundersøkelsen «Organisasjonene i Hordaland 1999-2009» (Christensen, Strøm-

snes og Wollebæk 2011:3) er basert på data fra 17 kommuner i Hordaland, inkludert Bergen.  

 

Rapporten viser mange av de samme tendensene som på nasjonalt nivå. Det blir færre fri-

villige organisasjoner i perioden, mindre av religiøse organisasjoner, interesseorganisasjoner 

og politisk orienterte organisasjoner. Man ser en svekket kobling mellom lokalt og nasjonalt 

nivå, og stadig mer nærmiljøfokusering innen det frivillige organisasjonslivet. Generelt er 

organisasjonene blitt mer formaliserte, og de opplever en bedre økonomi, men samtidig er 

tilgang på lokaler blitt dårligere og er en utfordring.  

Mange organisasjoner har synkende medlemstall, og mange aktiviteter som før ble utført 

av tillitsvalgte, blir nå gjort av fast ansatte med faglig utdanning. Det er en tendens til økt 

individualisering, dette får også konsekvenser for hvordan man forholder seg til grupper, slik 

som for eksempel frivillige organisasjoner. 

Organisasjonenes sammensetning har også endret seg. Kjønnsfordelingen har blitt jevnere, 

men menn har fremdeles oftere lederposisjoner. Etniske minoriteter er også underrepre-

sentert på leder- og styrenivå i organisasjonene.  

2.2  Om forrige frivillighetsmelding «La de tusen   
 blomster blomstre» fra 2006

I 2006 la Byrådet frem en frivillighetsmelding for Bergen. Mandat for meldingen var at man 

ønsket å sette fokus på betydningen av frivilligheten i Bergen. Man ville også bedre samar-

beidet mellom kommunen og tredje sektor. Meldingen la vekt på å beskrive frivillighetsfeltet 

bredt og se på endringer og utviklingstrekk. I tillegg ville man se på utfordringer kommunen 

hadde knyttet til samarbeid med frivilligheten og hvordan forholdene kunne legges bedre til 

rette på flere områder. I det følgende vil vi beskrive kort hva som kom ut av dette arbeidet.

Meldingen tar for seg forhold og utfordringer som omhandler bl.a. kompetanseutvikling i 

frivillige organisasjoner, tilskuddsordninger, samspill mellom kommunen og de frivillige orga-

nisasjonene, møteplasser og arenaer, og momskompensasjonsordning. Følgende strategier 

ble vedtatt av bystyret (fra sak nr. 177-06):
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•	 Bystyret slutter seg til at det tilrettelegges rammer som gjør det mulig for organisasjonene 

å gjennomføre kompetansehevingstiltak i alle ledd. Midler søkes innarbeidet ved rullering 

av økonomiplan.

•	 Bystyret slutter seg til at det utarbeides en overordnet frivillighetsportal.  

•	 Bystyret slutter seg til at det opprettes arbeidsgrupper som får i oppgave å vurdere:

•	 Gjennomgang av avdelingenes støtteordninger og kriterier.

•	 Samordning av enkelte søknadsprosedyrer. 

•	 Utarbeiding av retningslinjer som sikrer en mer ens behandling av frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner i forhold til fri bruk av kommunale lokaler.  

•	 Opprettelse av samtalefora med frivillige organisasjoner.

•	 Bystyret slutter seg til at Bergen kommune skal være en aktiv påvirker i forhold til at 

regjeringen følger opp de initiativ til styrking av frivillig sektor som ble annonsert i 

regjeringserklæringen.  

StatuS for Punktene og Strategiene Som Ble veDtatt: 
Når det gjelder kompetansehevingstiltak for frivillige organisasjoner, ble det innført kompe-

tansehevingsmidler som del av tilskuddsordningene «Aktivitetstilskudd til frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner» og «Administrasjonstilskudd til frivillige barne- og ungdomsorga-

nisasjoner». Man satte også i gang kurs. I forhold til aktivitetstilskudd ble kompetansehe-

vingsmidlene tatt bort fordi man så at det likevel ikke var behov for disse, men administra-

sjonstilskuddsordningen fikk beholde midlene.

Samspill med frivillige organisasjoner og lag knyttet til kommunikasjonskanaler er blitt bedre 

på noen områder. Det er blant annet opprettet 2 søkbare databaser; «Finn din fritidsaktivi-

tet» og «Aktiv By», hvor organisasjoner og lag kan legge inn fritidsaktiviteter selv pr. bydel 

og finne og leie lokaler i kommunens regi. Det er ikke laget en overordnet frivilligportal på 

kommunens side. Man har også en ambisjon i meldingen om å i større grad invitere frivillige 

organisasjoner til å være høringsinstanser i forbindelse med plansaker etc. Dette gjøres i 

stor grad, men man har problemer med å nå ut til alle som kan ha interesse av dette. Or-

ganisasjonslivet er mangfoldig og skiftende, og det varierer fra avdeling til avdeling hvordan 

prosedyrene for dette er.

Man har klart å få til en del samordning av tilskuddsordninger og færre søknadsfrister å for-

holde seg til for aktørene. Det gjenstår imidlertid en del når det gjelder samordning av frister 

på tvers av fagfelt og avdelinger.

Det ble konkludert i meldingen at barn og ungdom og eldre/senior skulle få bruke kommu-

nale lokaler gratis. Dette praktiseres når det gjelder kulturlokaler og idrettshaller, men det 

er likevel en utfordring med lokaler og vederlagsfri bruk og likebehandling. Ikke-kommersiel-

le frivillige organisasjoner skulle gis bedre vilkår for bruk av offentlige bygninger og uterom. 

Her er det fortsatt en del å gå på.
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1. Prosess og medvirkning

Gjennom bydelsvise innspillsmøter og spørreundersøkelser både internt i Bergen kommu-

ne og ute i byen, har utfordringene for frivilligheten vært et tema. Det har vært avholdt 4 

innspillsmøter i henholdsvis åsane, Bergenhus, Laksevåg og Fana. Invitasjon til å delta på 

møtene, og til å komme med innspill generelt, har gått bredt ut til frivillige organisasjoner 

og samarbeidspartnere fra både byrådsavdelingene og lokale kulturkontor. I tillegg er det 

annonsert på Kommunetorget og informert gjennom Bergen kommunes nettportal. Det er 

stilt konkrete spørsmål om hva Bergen kommune kan gjøre for å bedre vilkårene og være en 

god samarbeidspartner. 

En rekke innspill er kommet fra frivilligheten – både organisasjoner og enkeltpersoner. De 

ulike sektorene/byrådsavdelingene i Bergen kommune har kommet med innspill på sine felt i 

forhold til status for samarbeid med frivillige, og har i tillegg kommet med forslag til strategi-

er og tiltak. En overordnet politikk for frivillighet for Bergen kommune har tatt utgangspunkt 

i dette grunnlaget. 

Etter ferdig planutkast har planen blitt sendt til uttalelse i byrådsavdelingene. Det er kom-

met innspill fra byrådsavdeling for barnehage og skole, byrådsavdeling for helse og omsorg, i 

tillegg til en del enheter innen byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke.

Følgende har deltatt på innspillsmøter og/eller levert innspill til Plan for frivillighet:

•	 Alvøens Musikkforening

•	 Amatørkulturrådet

•	 Arna/Bergen Fråhaldslag

•	 Arna-åsane Røde Kors

•	 Astma- og allergiforbundet

•	 Bergen Brass Band

•	 Bergen og Hordaland turlag

•	 Bergen Røde Kors

•	 Bergen Vest Danseklubb

•	 BIKS

•	 Byrådsavdeling for barnehage og skole

•	 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

•	 Byrådsavdeling for helse og omsorg

•	 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

•	 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

•	 Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing

•	 Byrådsleders avdeling

•	 Det Felles Innvandrerråd Hordaland

•	 Eldrerådet

•	 Fana besøkstjeneste - Røde Kors

•	 Fana Historielag

•	 Fana pensjonistforening

•	 Folkeakademiet Arna

•	 Fyllingsdalen Sykehjem

•	 Go-Care Norge

•	 Haugatun Seniorklubb

•	 Helga Norland

•	 Holo - Storamyris venner

•	 Hordaland Idrettskrets

•	 Hordaland Røde Kors

•	 Hyperion

•	 Idrett Bergen Sør

•	 Inger Raddum

•	 Kiwanis Club Fyllingsdalen

•	 Kreftforeningen distrikt Vestlandet

•	 Ladegården Sykehjem

•	 Laksevåg frivilligsentral

•	 Lyderhorn Skolebrass

•	 Løvåsen Sykehjem

•	 Midtun Skolekorps

•	 Olsvik Grendahus

•	 Regncon

•	 ROS-rådgivning om 

spiseforstyrrelser

•	 Sesam Frivillighetssentral

•	 Skjold Skolekorps

•	 Skjold speidergruppe

•	 SLF - Røde Kors

•	 Smørås Skolemusikk

•	 Stiftelsen Kirkens Bymisjo

•	 Stiftelsen Sesam

•	 «Sykehjemsdansen» v/Johan 

Krohn Hansen

•	 Sædalen/Nattland seniorgruppe

•	 Ytrebygda frivilligsentral

•	 Øvsttun Velforening

•	 åsane Ballettskole

•	 åsane frivilligsentral

•	 åsane kulturråd

•	 åsane Menighet
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Bergen ByStyre BehanDlet Saken 
i møtet 280115 Sak 33-15 og fattet 
følgenDe veDtak:

 01. Bergen bystyre vedtar Plan for frivillighet.

 02. Plan for frivillighet skal evalueres etter fire år.

 03. Frivillige har ulike behov for lagerplass som ikkje 

er like enkelt å stetta. Musikkorps og – foreiningar 

er døme på slike. Når kommunale bygg skal reisast 

eller endrast, må frivillige sitt behov for lagerplass 

inkluderast så langt i det heile praktisk råd.

 04. Til planens pkt 4.3 Lokaler og møteplasser

målsetning 

Nytt punkt 5. Bergen kommune vil ved planlegging 

og bygging av nye skolebygg og større rehabiliterin-

ger/utvidelser av eksisterende anlegg motta innspill 

fra 3. sektor i planarbeidet for å sikre muligheten til 

gode lager og øvingslokaler/møtelokaler til frivillig-

heten.

 05. Til planens pkt 4.5 Informasjon/kommunikasjon

målsetning: 

Nytt punkt 8. Bergen kommune vil gjennom avisen 

Bergenseren og Kommunetorget i BT presente-

re frivilligheten med informasjon om den enkelte 

organisasjon under samme plass som bydelskul-

turkontorene informerer og i tillegg ha med link til 

«Finn din fritidsaktivitet»

http://bergen.kommune.no/tjenestetilbud/

aktivitetsoversikt

Bystyrets behandling:

følgenDe rePreSentanter  
tok orDet: 
Eivind Hermansen (H), Siw-Anita Lien (A), Tor A. 

Woldseth (FrP), åsta årøen (V), Rebekka Ljosland 

(KrF), Oddny Irene Miljeteig (SV), Sondre L. 

Båtstrand (MDG), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Per E. 

Stiegler og Harald Schjelderup (A)

forSlag fremSatt i ByStyret:

Eivind Hermansen (H) fremsatte følgende alterna-

tive forslag til punkt 4: «Bergen kommune vil ved 

planlegging og bygging av nye skolebygg og større 

rehabiliteringer/utvidelser av eksisterende anlegg 

motta innspill fra 3. sektor i planarbeidet for å sikre 

muligheten til gode lager og øvingslokaler/møtelo-

kaler til frivilligheten.» 

Oddny Irene Miljeteig (SV) fremsatte følgende til-

leggsforslag i 2 punkt:

 01. «Bystyret ber byrådet snarleg leggja fram eit 

oversyn over kommunale bygg og lokale og korleis 

frivillig-Bergen kan få større tilgjenge til desse. 

Målet må vera at kommunale bygg og lokale vert 

nytta så mykje som råd, det vere seg av lag, 

organisasjonar, einskildinnbyggjarar og grupper av 

innbyggjarar.

 02. Frivillige har ulike behov for lagerplass som ikkje 

er like enkelt å stetta. Musikkorps og – foreiningar 

er døme på slike. Når kommunale bygg skal reisast 

eller endrast, må frivillige sitt behov for lagerplass 

inkluderast så langt i det heile praktisk råd.»

Ove Sverre Bjørdal (Sp) fremsatte følgende tilleggs-

forslag: (omskrive forslag frå SV) «Bystyret ber byrå-

det snarleg leggje fram eit oversyn over kommunale 

bygg- og lokale som kan nyttast av frivillige og korleis 

frivillig-Bergen kan få gjere større bruk av desse. Må-

let må vere at frivillig-Bergen får sitt behov for lokale 

dekka i best mogleg.»

Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende til-

leggsforslag: «Bystyret ber om at dyrevernorganisa-

sjoner inkluderes i den neste planen for frivillighet.»

Merknader fremsatt i bystyret:
Siw-Anita Lien (A) fremsatte på vegne av A følgende merknad: «Bergens kommunes «Plan for 

frivillighet» løfter opp og gir en meir helhetlig og nyttig oversikt over innsatsen til frivilligheten 

i byen vår – samt utfordringene i dette arbeidet. Bystyret ber byrådet legge fram en årlig 

sak/kortfattet statusrapport for realiseringen av de oppførte tiltakene i planen.»

åsta årøen (V) fremsatte på vegne av V følgende merknad: «Amatørkulturen har amatør-

kulturrådet, idretten har Idrettsrådet. Den humanitære organisasjonen har derimot ingen 

paraplyorganisasjon. Som ledd i å styrke de humanitære organisasjonene sin rolle i ulike 

samfunnsoppdrag, som beredskap, omsorg for utsatte grupper, inkludering mm ber By-

styret om at det undersøkes om det er et ønske om en slik paraplyorganisasjon og hva som 

eventuelt trengs av økonomi for å få dette til.»

Votering:
•	 Innstillingen punkt 1 og 2 ble vedtatt enstemmig

•	 Innstillingen punkt 3 ble vedtatt med 36 stemmer 

(A+V+KrF+SV+R(1)+MDG+Sp+BY+UAV(1))

•	 Eivind Hermansens alternative forslag til punkt 4 ble 

vedtatt enstemmig

•	 Innstillingens punkt 4 fikk 0 stemmer

•	 Innstillingen punkt 5 ble vedtatt enstemmig

•	 Oddny Irene Miljeteigs tilleggsforslag i 2 punkt fikk 26 

stemmer 

(A+SV+R(1)+MDG+Sp+UAV(1)) og var dermed falt

•	 Sondre L. Båtstrands tilleggsforslag fikk 32 stemmer 

(A+V+SV+R(1)+MDG+Sp+BY+UAV(1)) og var dermed falt

•	 Ove Sverre Bjørdals tilleggsforslag fikk 26 stemmer 

(A+V+SV+R(1)+MDG+Sp+BY+UAV(1)) og var dermed falt

•	 Merknad 1-5 fra innstillingen fikk tilslutning fra A, V, SV, 

R, MDG, Sp, BY og UAV og var dermed falt

•	 Merknad fra V fremsatt av åsta årøen (V) fikk ikke 

tilslutning fra andre partier og var dermed falt

•	 Merknad fra A fremsatt av Siw-Anita Lien (A) fikk 

tilslutning fra SV, R, MDG, Sp, BY og UAV og var dermed 

falt
D
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Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i 
møtet 060115 sak 5-15 og avga følgende innstilling:

 01. Bergen bystyre vedtar Plan for frivillighet.

 02. Plan for frivillighet skal evalueres etter fire år.

 03. Frivillige har ulike behov for lagerplass som ikkje er like enkelt å stetta. Musikkorps og – 

foreiningar er døme på slike. Når kommunale bygg skal reisast eller endrast, må frivillige 

sitt behov for lagerplass inkluderast så langt i det heile praktisk råd.

 04. Til planens pkt 4.3 Lokaler og møteplasser

målsetning: 

Nytt punkt 5. Bergen kommune vil ved planlegging og bygging av nye skolebygg og større 

rehabiliteringer/utvidelser av eksisterende anlegg ta 3. sektor med i planarbeidet for å 

sikre muligheten til gode lager og øvingslokaler/møtelokaler til frivilligheten.

 05. Til planens pkt 4.5 Informasjon/kommunikasjon

målsetning: 

Nytt punkt 8. Bergen kommune vil gjennom avisen Bergenseren og Kommunetorget i BT 

presentere frivilligheten med informasjon om den enkelte organisasjon under samme plass 

som bydelskulturkontorene informerer og i tillegg ha med link til «Finn din fritidsaktivitet»

http://bergen.kommune.no/tjenestetilbud/aktivitetsoversikt
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merknaD 1

Bystyret vil fremholde at frivilligheten medfører en vesentlig innovasjonskraft i samfunnet. 

Eksempelvis er nesten hele vår velferdsstat båret frem gjennom ulike initiativ fra frivillig sek-

tor. Frivillighetens rolle som innovatør, også i dag, bør arbeides mer konkret med i fremtidig 

planarbeid for samhandling mellom kommune og frivillig sektor. Det bør være et mål å øke 

innovasjonskraften.

merknaD 2
Bystyret vil fremholde at frivillig sektor, særlig de humanitære organisasjonene, har en viktig 

rolle som talsperson for sårbare grupper. Frivillighetens rolle som talsperson er noe som 

bør arbeides mer konkret med i fremtidig planarbeid for samhandling mellom kommune og 

frivillig sektor. Det bør være et mål å øke talspersonrollen.

merknaD 3
Og partipolitisk nøytrale, men interessepolitiske organisasjoner bør kunne kvalifisere til rent 

driftstilskudd. Bystyret ber byrådet vurdere dette.

merknaD 4
Avtalebasert samarbeid og mer generelt samarbeid mellom kommune og frivillighet har fly-

tende grenser. Bystyret ber om at byrådet gir en mer utførlig gjennomgang en den som 

fremkommer i denne meldingen, på eventuelle konflikter mellom samarbeidsintensjon og 

konkurranselovgivningen. Bystyret ønsker også byrådets vurdering av om dagens regler er 

hensiktsmessige, også i et kostnadsperspektiv.

merknaD 5
Bergens kommunes «Plan for frivillighet» løfter opp og gir en mer helhetlig og nyttig oversikt 

over innsatsen til frivilligheten i byen vår – samt utfordringene i dette arbeidet. Bystyret ber 

byrådet legge fram en årlig sak/kortfattet statusrapport for realiseringen av de oppførte 

tiltakene i planen.

Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i 
møtet 070115 sak 8-15: Saken ble tatt til orientering.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

 01. Bergen bystyre vedtar Plan for frivillighet.

 02. Plan for frivillighet skal evalueres etter fire år.
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vedlegg 1

1. Spørreundersøkelse internt blant     
 resultatenheter i Bergen kommune

1.1  
Hva gjør frivillige organisasjoner for dere

1.1.a.  

Lager arrangement

1.1.b.  

Driver sosialt arbeid

1.1.c 

Utviklingspartner

1.1.d.  

Politisk arbeid/

sette dagsorden

1.1.e  

Områdeutvikling

1.1.f  

Brukerkontakt

1.1.g 

Opprustning

1.1.h  

Drift
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Bergen kommune laget våren 2013 en spørreundersøkelse som ble sendt til alle resulta-

tenheter, totalt 320 enheter. Formålet var å kartlegge status for samarbeid med frivillige 

organisasjoner og enkeltpersoner, og i tillegg finne ut hvilke typer samarbeid som fins. Det 

ble også stilt spørsmål om holdninger til samarbeid med frivillige; om dette er noe man vil 

fortsette med og evt. videreutvikle. 171 svar ble mottatt, altså en svarprosent på 53 %. Stør-

ste del av svarene som er mottatt kommer fra resultatenheter innen skole og helse, naturlig 

nok siden det er her de fleste enhetene ute i organisasjonen befinner seg. Resten av svarene 

fordeler seg på sentrale enheter innen byrådsavdelingene. 98 av 171 enheter har ulike former 

for samarbeid med frivillige, altså i underkant av 60 %. Spørsmål om hvilke frivillige organi-

sasjoner, lag og enkeltpersoner det samarbeides med gir oversikt over et stort mangfold. Av 

eksempler kan nevnes; frivillige innen idrettslag, kor og korps, humanitære organisasjoner, 

FAU, besøkstjeneste, historielag, innvandrerorganisasjoner og leksehjelp. Hovedinntrykket 

er positivt; mange har et veldig godt samarbeid med frivillige. De fleste vil enten videreføre 

samarbeidet som i dag eller utvide det.
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vedlegg 1

Byrådsleders avdeling

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø

Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing

Tabellen viser hva de ulike enhetene samarbeider 

med frivillige om. Her kunne man krysse av på 3 av 

valgene. Hjelp til å lage arrangement svarer flest 

innen skole og helse, men også sosialt arbeid og 

brukerkontakt er valgt av mange. Områdeutvikling 

er også noe flere samarbeider med frivillige om, 

mens det er verdt å merke seg at samarbeid om 

politisk arbeid for å sette en dagsorden e.l. kun 

gjøres i veldig liten grad. Helse, skole og kultur/

idrett har noe samarbeid om drift av ulike tilbud. Et 

oppfølgingsspørsmål om kostnader ble også stilt, 

og her svarer 28 % at man dekker kostnader eller 

betaler frivillige. Mye av dette er tilskuddsmidler, 

men det er også inndekning av utgifter til transport 

og utstyr bl.a. 

Når det gjelder hvem på enhetene som samarbeider 

med frivillige er det en jevn fordeling fra ledernivå 

til avdelingsledere og ansatte. Mange opplever at 

dette arbeidet får anerkjennelse fra flere hold, 

både brukere og media, men kun i mindre grad fra 

politisk hold. Sistnevnte gjelder mest for enheter 

innen skole og helse. En av årsakene til dette kan 

være at avstanden på mange måter oppleves som 

lang mellom enhetene ute i bydelene og øverste 

ledelse i rådhuset. 

Det ble stilt spørsmål om man, uavhengig av annet 

samarbeid, stiller lokaler til rådighet for frivillige 

organisasjoner eller virksomheter. Svarene fordelte 

seg slik:

•	 84 stiller gratis lokaler til rådighet

•	 78 stiller ikke lokaler til rådighet

•	 9 tar betalt for leie av lokaler

Dette er da kun en oversikt over de 171 

resultatenhetene som har svart på undersøkelsen. 

Det kan da tenkes at det fins et uutnyttet potensiale 

for utleie og lån av lokaler blant flere av enhetene 

som ikke har svart.

På spørsmål om man kunne tenke seg å øke 

samarbeidet med frivillige, og i så fall innenfor 

hvilke områder, var det følgende fordeling blant 

dem som svarte positivt:

Arrangementer for brukere/kunder   15

Praktisk bistand utover kjernetilbud   17

Frivillige som interesse- og  

brukerrepresentanter, f.eks.  

FAU, velforeninger etc.    23

Periodevise praktiske dugnader,  

opprustning, opprydning etc.   38

Annet      59

Mange av enhetene gir uttrykk for at de gjerne ville 

krysset av på alle svaralternativene her, kun ett var 

mulig. I den grad samarbeid har blitt avsluttet/ikke 

videreført oppgir man flere årsaker; bl.a. at noen 

tilbud har vært personavhengig, en frivillig aktør har 

lagt ned eller tjenester har blitt konkurranseutsatt. 

I noen få tilfeller oppgis økonomi som en 

medvirkende faktor.
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Byrådsleders avdeling

Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

Byrådsavdeling for helse og omsorg

6. 
Kryss av for 3 av valgene under som 
du mener kan beskrive det positive 
med å samarbeide med frivillige:

6.a. Entusi-
asme

6.b.  
Nye ideer/
nytt per-
spektiv

6.c.  
Får gjort mer 
enn vi ellers 
ville ha gjort

6.d.  
Sparer 
penger

6.e.  
Politisk legi-
mitet, gehør 
i systemet

6.f.  
Bredere kon-
taktflate med 
samfunnet 
omkring

6.g.  
Innvolverer 
pårørende/
foreldre

6.h.  
Skaper enga-
sjement

6.i.  
Skaper 
arrangemnet 
og hendelser 
som ellers 
ikke ville ha 
skjedd

6.j.  
Flere 
innvolverte i 
den daglige 
driften
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Byrådsavdeling for barnehage og skole

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø

Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing
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På spørsmål om hva som kan beskrives som positivt med samarbeid med frivillige, skulle enhetene krysse av 

for 3 av svaralternativene. Her er mange tydelig opptatt av at dette gir en bredere kontaktflate med samfunnet 

omkring – lokalmiljøet. Det skaper i høy grad også positivt engasjement. Nye ideer og nytt perspektiv er også 

en innfallsvinkel, mens veldig få svarer at dette sparer penger eller involverer flere i den daglige driften. Når det 

gjelder det som evt. kan være negativt for resultatenhetene ved samarbeid med frivillige, er det satt opp en 

del svaralternativer som man skulle velge 3 av. Enhetene på helse fordeler seg ganske jevnt på alternativ c, e, 

i og g, men en liten overvekt på uttalelsen om at det kan bli for mange å forholde seg til for brukere/beboere. 

På skole er man mest opptatt av at dette kan spise tid fra kjerneoppgavene og føre til økt slitasje på lokalene.

7. 

Kryss av for 3 av valgene under som du mener kan 
beskrive  det negative med å samarbeide med frivillige

7.a.  
Koster 
penger å 
samarbeide 
med

7.b.  
Dårligere 
utført 
arbeid

7.c.  
Spiser tid 
fra kjerne-
oppgavene

7.d.  
Øker slitasje 
på lokalene

7.e.  
For mange 
å forholde 
seg til for 
beboere/
brukere/
elever

7.f.  
Politisk eller 
medieuro i 
forhold til 
virksomhe-
ten

7.g 
Sikkerhets-
risiko

7.h.  
Plassmangel 
nok som 
det er.

7.i.  
Kvalitets-
sikring tar 
mye tid 
”vinningen 
går opp i 
spinning-
nen”

7.j.  
Fare for 
sosial 
dumping ve 
at frivillige 
organisasjo-
ner gir lav 
lønn til egne 
ansatte

7.k.  
Kan være 
konkurans-
evridende: 
Frivillige tar 
jobber fra 
profesjonel-
le aktørerer
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 Et lite flertall av enhetene på kultur og idrett ser at 

dette kan være en sikkerhetsrisiko. Noen har også 

reagert på at man må svare på hva som er negativt 

med et samarbeid, som i utgangspunktet kun ses på 

som positivt.

Som tabellen over viser, syns de fleste, og spesielt 

barnehage og skole, at dagens situasjon er til-

fredsstillende i forhold til samarbeid med frivillige. 

Ekstra ressurser, motivasjon og tilrettelegging er 

også faktorer som spiller inn på videre samarbeid. 

Det er også et poeng at en del enheter innen helse 

og skole føler at de trenger aksept fra kommunens 

politiske og administrative ledelse for å samarbeide 

eller videreføre samarbeid med frivillige. Avslut-

ningsvis er resultatenhetene bedt om å komme med 

kommentarer og innspill til arbeidet med en plan 

for frivillighet. Noen av forslagene til tiltak som er 

kommet inn kan nevnes her: 

•	 Engasjere frivillighetskoordinatorer (fins allerede på 

noen institusjoner)

•	 Økte tilskuddsmidler til frivillige lag og org

•	 Tilrettelegge for flere frivilligsentraler i bydelene

•	 Flere kommunale lokaler lånes ut til frivillige gratis

•	 Dekke reisekostnader til frivillige tilknyttet 

kommunale enheter

•	 Samarbeide med NAV for å få personer på tiltak til å 

delta i frivillig arbeid

•	 Felles database, koordinering av kontaktpersoner 

og ressurser

•	 Skoler ønsker seg pensjonister til uteskole, 

høytlesing for elever etc.

•	 Frivilligteam for demente

•	 God forankring av planen blant tjenestestedene

8.a.  
Vi trenger økt 
kompetanse som 
grunnlag for samar-
beid med frivillige

8.b.  
Vi trenger noen 
ekstra ressurser, 
motivasjon og tilret-
telegging

8.c.  
Vi trenger større 
fasiliteter for å kunne 
samarbeide mer med 
frivillige

8.d.  
Vi trenger å motivere 
og gjøre de ansatte 
trygge før vi kan 
samarbeide mer med 
frivillige

8.e.  
Vi trenger avklaringer 
med fagforening/
tillitsvalgte

8.f.  
Vi trenger aksept i 
kommunens ledelse 
både administrativt 
og politisk

8.g.  
Vi synes at dagens 
situasjon er tilfred-
stillende
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8.  

Hvis din enhet skal samarbeid med, eller fortsette å samarbeide med 
frivillige, kryss av for alle påstander som stemmer med din hverdag
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Bergen kommune engasjerte Respons Analyse for å få utført en omnibus om bergensernes 

engasjement i frivillighet. Spørsmål ble stilt til et representativt utvalg på 601 bergensere 

over 18 år.  Formålet var å kartlegge deltakelse i frivillig arbeid, og i tillegg hvordan man 

mener kommunen bidrar og bør bidra med tilrettelegging for frivillig arbeid. 

Et representativt utvalg på 601 personer i alderen 18 år og eldre ble spurt. 40 % av de 

spurte sier at de selv er engasjert i frivillig arbeid, noe høyere hos menn enn hos kvinner, 

en temmelig lik tendens i alle aldersgrupper. Langt flere av dem som har barn i husstanden 

engasjerer seg (48 mot 34 %), og flere i bydelene utenfor sentrum. Vanligst er å delta i 

dugnader, 42 %, 30 % sitter i styrer i lag og organisasjoner. 53 % av dem som ikke deltar i 

dag, kunne tenke seg å delta, 36 % er klar på at de ikke kan tenke seg dette. Det er et stort 

potensiale for økt deltagelse. Litt flere kvinner enn menn som ikke er aktive i dag, kunne 

tenke seg å bli det. Villigheten synker litt hos de over 60 år. De fleste som ikke deltar oppgir 

mangel på tid som årsak. Blant de som kan tenke seg å engasjere seg vil flest gjøre noe for 

barn og unge (34 %), ellers er det ganske jevnt fordelt mellom idrettslag/-organisasjoner, 

syke/eldre og ideelle organisasjoner. Flest menn vil jobbe for barn og unge, men flest kvinner 

vil jobbe for syke og eldre, men det er også et aldersaspekt her. Viktigste motivasjon er 

ideelle grunner, at man brenner for en sak. 

7 av 10, 69 %, mener at Bergen kommune bør bidra til å tilrettelegge for frivillig arbeid. 51 

% svarer at mer tilskudd er viktig, 54 % vil ha flere lokaler og 56 % vil ha mer informasjon og 

synliggjøring av frivillig arbeid. 44 % ønsker mer anerkjennelse enn i dag til de som jobber 

frivillig. I forhold til sektorer mener 54 % at kultur og idrett er viktigste arena, mens 51 % 

svarer helse og sosial og 34 % skole og barnehage. Menn mener i større grad enn kvinner 

at kultur og idrett er viktigst, kvinner helse og sosial. Til sammen 63 % mener at Bergen 

kommune ønsker frivillig innsats velkommen. Blant de som selv er engasjert svarer 30 % i 

stor grad, og 40 % i noen grad. 

Er du selv engasjert i frivillig arbeid? 
(n=601)

Ja 

40%

Ikke sikker 

1%

Nei 

59%
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Undersøkelsen viser at 40 % av Bergens innbyggere er engasjert i frivillig arbeid på en eller 

annen måte. 40 % av de spurte oppgir at de selv er engasjert i frivillig arbeid. Deltakelse i 

frivillig arbeid er noe høyere hos menn enn kvinner (45 mot 34 %). Ser vi dette i forhold til 

alder, finner vi at deltakelsen er temmelig lik i alle aldersgrupper, med unntak av de over 60 

år. For de som er under 60 år, varierer deltakelsen i frivillig arbeid fra 41 % blant de under 30 

år til 45 % blant de mellom 45-59 år. 

Det er videre to trekk som er verdt å merke seg. For det første er det langt flere som engasjerer 

seg blant de som har barn i husstanden enn blant de som ikke har det (48 mot 34 %). Vi ser 

også en tendens til at flere engasjerer seg i bydelene utenfor sentrum. Mens 35 % av de som 

bor i Sentrum (Bergenhus og årstad) engasjerer seg i frivillig arbeid, varierer denne andelen 

mellom 40 og 43 % blant de som bor i de øvrige delene av Bergen.

Hva slags oppgaver innen frivillig arbeid 
deltar du i?  
(n=238)

Som tabellen viser er den vanligste måten å delta 

i frivillig aktivitet gjennom dugnader, dernest 

styrearbeid eller engasjement som trener, leder 

eller instruktør. 

Dersom man ser disse tallene i forhold til alle, dvs. 

også de som oppgir at de ikke er engasjert i frivillig 

arbeid, kan vi si at: 

•	 17 % av bergenserne over 18 år deltar på dugnader 

•	 12 % sitter i styre for et lag eller en organisasjon 

•	 10 % deltar som trener/instruktør/leder for 

aktiviteter 

•	 10 % er med å arrangere eller hjelpe til med 

pengeinnsamlinger o.l. 

Deltar på dugnader 

42%
Sitter i styret for frivillig 

lag eller organisasjon 

30%

Deltar som trener/
instruktør/dirigent/

leder for aktivitet 

26%

Er med å arrangere 
eller hjelpe til med 
 pengeinnsamling/
basarer etc.nader  

25%

Annet 

20%

Menn deltar noe mer som trenere og instruktører 

enn kvinner (28 % mot 22 %). Kvinner deltar derimot 

mer når det gjelder å være med å arrangere eller 

hjelpe til med pengeinnsamlinger o.l. 

20 % oppgir andre former for deltakelse. Dette 

er i mange tilfeller mer detaljerte beskrivelser om 

oppgavene de har. Noe som går igjen er foreldre 

som er engasjert i FAU o.l. Andre oppgir at de er 

med å hjelpe til ved ulike arrangement som ikke har 

med pengeinnsamling eller basarer å gjøre.

Av de som ikke er engasjert i dag er det 53 % som kunne 

tenke seg å delta, mens 36 % er klar på at de ikke kan 

tenke seg dette. Undersøkelsen viser at det er forskjell 

på menn og kvinner her. Litt flere kvinner enn menn som 

ikke er aktive i dag, kunne tenke seg å bli det. 

Dersom du skulle engasjere 
deg i frivillig arbeid, hvilke 

områder eller grupper ville 
du gjøre frivillig arbeid for? 

(n=357)

34 %

25 %

23 %

22 %

13 %

8 %

8 %

6 %

5 %

6 %

9 %

Barn og unge

Idrettslag og organisasjoner

Syke/eldre

Ideelle organisasjoner 
(hjelpeorganisasjoner)

Nærmiljøet

Kulturelle aktiviteter

Innvandrere

Politiske organisasjoner

Festivaler/ arrangementer

Andre

Ikke sikker
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Kunne du tenke deg å delta i frivillig arbeid? 
(n=357)

Ja 

53%

Ikke sikker 

10%

Nei 

36%

å jobbe for barn og unge er det flest vil bidra med, dersom de skulle engasjere seg i frivillig 

arbeid. Videre er det en stor andel som svarer at de kunne tenke seg å jobbe for idrettslag og 

organisasjoner, og omtrent like mange vil jobbe for syke og eldre og engasjere seg i ideelle 

organisasjoner. En finner en del forskjeller mellom menn og kvinner på dette spørsmålet. 

Mens 40 % av mennene som kan tenke seg å delta, oppgir at de kan tenke seg å gjøre arbeid 

for barn og unge, er denne andelen 30 % blant kvinnene. Derimot svarer 31 % av kvinnene 

som kan tenke seg å delta, at de vil jobbe for syke og eldre, mens denne andelen er 13 % 

blant mennene. 38 % av mennene kan tenke seg å jobbe for idrettslag, mens denne andelen 

er 15 % blant kvinnene. Det er videre et klart trekk i retning av at jo yngre man er jo mer 

svarer en at en ønsker å jobbe for barn og unge, mens jo eldre man er jo mer svarer en at en 

ønsker å jobbe for syke og eldre.

vedlegg
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Hvorfor driver du med/ønsker du å drive med 
frivillig arbeid? Brutt ned på om en deltar i dag 
(n=238) og om en ønsker å delta (n=190)

Deltar idag

Ønsker å delta

Tabellen viser at de som ønsker å delta oppgir ideelle grunner i større grad enn de som 

faktisk deltar i dag. 61 % av de som ikke deltar i dag, men kan tenke seg å gjøre det, svarer 

at dette ønsker de fordi de brenner for en sak, eller ønsker å gjøre det av ideelle grunner. 

Dette er også den viktigste grunnen for de som deltar i dag, men dog bare for 48 %. Derimot 

er det 26 % av de som deltar som oppgir at det at familie og venner er engasjert, er en viktig 

grunn for at de deltar. Denne andelen er bare 10 % blant de som kan tenke seg å delta.  

Dette indikerer at faktisk deltakelse i frivillig arbeid ofte er styrt av at familie (i de fleste tilfelle 

barn) er med på aktiviteter, og at man derfor engasjerer seg. 

Vi ser også at 19-20 % oppgir andre grunner. Et svar som går igjen hos mange av disse er at 

de mener det er en samfunnsoppgave, og at det er viktig å gi noe tilbake.

Brenner for saken/ 
ideelle grunner

Familie og venner er 
engasjert

Skaffe seg nettverk/
venner

Som tidsfordriv

Få erfaring og 
kompetanse

Gir anerkjennelse

Andre grunner

Ikke sikker

48%

61%

26%

10%

7%

6%

8%

6%

7%

1%

20%

15%

13%

19%

9%

5%
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I hvilken grad synes du at kommunen bør bidra til å 
legge til rette for frivillig arbeid? (n=601)

I stor grad

I noen grad

I mindre grad

Ikke i det hele tatt

Ikke sikker

69%

23%

3%

1%

4%

0% 100%10 40 7020 50 8030 60 90

Som det fremgår av svarfordelingen, mener de fleste bergensere at Bergen kommune bør 

bidra til å legge til rette for frivillig arbeid. 7 av 10 mener dette bør gjøres i stor grad, mens 

ytterligere 23 % mener dette bør gjøres i noen grad. Bare veldig få mener kommunen i 

mindre eller ingen grad bør bidra til dette, eller er usikker.

Mener du Bergen 
kommune bør... 

(n=572)

Kommunen bør bidra med mer synliggjøring og informasjon, stille flere lokaler til rådighet og 

gi mer tilskudd ifølge de som er spurt. Det er først og fremst innen kultur og idrett og helse 

og sosial at bergenserne mener kommunen skal satse mer på frivillighet. Men en forholdsvis 

stor andel (34 %) mener at man også bør bidra mer innen skole og barnehage. Menn mener 

i noe større grad enn kvinner at man bør satse mer innen kultur og idrett, mens kvinnene i 

større grad enn menn mener man bør satse innen helse og sosial. 

Gi mer tilskudd til frivillige lag og 
organisasjoner enn i dag

Stille flere lokaler til 
rådighet til frivillig arbeid 

enn i dag

Bidra med mer informasjon 
og synliggjøring av frivillige lag 

og organisasjoner

Gi mer annerkjennelse, heder og 
ære  til de som jobber frivillig

Eller bør kommunen ikke 
bidra mer til dette enn i dag

Ikke sikker

51%

54%

56%

44%

3%

11%
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De fleste har inntrykk av at Bergen kommune verdsetter og ønsker frivilliges innsats 

velkommen. Til sammen kan en si at 63 % har inntrykk av at Bergen kommune verdsetter 

og ønsker frivilliges innsats velkommen. Blant de som selv er engasjert i frivillig arbeid, 

svarer 30 % i stor grad, og 40 % i noen grad.

Undersøkelsen viser altså at 40 % av bergenserne er aktive og engasjert i ulike former 

for frivillig aktivitet. Det gir et potensiale for økt deltakelse og rekruttering når 53 % av 

dem som ikke er aktive sier at de kunne tenke seg å delta. Som årsaker til at man ikke 

deltar, oppgir de fleste mangel på tid (54 %), mens 11 % sier at de ikke har funnet noe å 

engasjere seg i eller de oppgir at det skyldes andre grunner (22 %). Av dem som allerede 

er aktive oppgir over halvparten at motivasjonen for å drive med frivillig arbeid er at de 

brenner for saken, altså rent ideelle grunner. Det er også verdt å merke seg at et stort 

flertall mener det er en klar oppgave for kommune å tilrettelegge for frivillighet. Dette 

viser også innspillsmøtene med frivillige lag og organisasjoner og alle tilbakemeldinger 

som er kommet inn i løpet av planprosessen.

I hvilken grad mener du at Bergen Kommune 
verdsetter og ønsker frivilliges bidrag velkommen?  
(n=601)

Ikke i det hele tatt 

2%

I noen grad 

39%

Ikke sikker 

24%
I stor grad 

24%

I mindre grad 

11%
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