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2 Frivillighet i Viken 2022-2025 
 

 
Dette dokumentet presenterer Viken fylkeskommunes målsettinger, strategier og virkemidler for det 
frivillige feltet i kommende fireårsperiode. En viktig ambisjon for Viken er å omsette overordnete mål 
til praktisk politikk. Veien dit går via strategier som rommer vurderinger om hvordan målene kan nås, 
og de virkemidlene fylkeskommunen har til disposisjon for å realisere strategiene. Det fjerde og siste 
elementet i kjeden, handlingsplaner, blir ikke omtalt i dette dokumentet.  
 
Denne temastrategien vil bli samordnet med temastrategiene for mangfold, integrering og universell 
utforming samt for bibliotekutvikling og for kunst og kultur. 
 
Framstillingen tar utgangspunkt i tre overordnete mål. I kapitlene 4,.5 og 6 er utfordringer og 
ambisjoner for hver av de tre målsettingene utdypet og spesifisert.  
 
Strategier for å realisere bærekraftsmålene vil i årene som kommer bli lagt til grunn i alle 
sammenhenger der Viken samhandler med frivillig sektor. For årene som kommer har Viken 
fylkeskommune to hovedstrategier på frivilligfeltet. For det første å presisere og forsterke måter de 
regionale paraplyleddene kan samarbeide om å realisere bærekrafts- og folkehelsemål i Viken. For det 
andre å styrke frivillighetens innovative kapasitet. Strategier og virkemidler blir presentert i kapittel 7.  
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Viken fylkeskommune vil: 
 

• Styrke frivillig sektors arbeid for å fremme samarbeid og bærekraftig utvikling  i  

Viken (kap. 4) 

 

• Styrke enheter som tilfører frivilligheten samordning, kunnskap og kompetanse (kap.4) 

 

• Styrke medlemskap, deltakelse og demokratisk organisering i  frivillig sektor (kap. 5) 

 

• Styrke frivillig innsats for mangfold, inkludering og tilhørighet (kap. 6) 

 

• Styrke Vikens bruk av virkemidler for å nå oppsatte mål (kap. 7).  

 

 

 

 
 

2.1 Sammendrag  
 
Hensikten med temastrategien er å vise hvordan frivilligheten kan være med å samarbeide for å 
fremme bærekraftsmål, sosial integrasjon og demokratiutvikling, og hva Viken fylkeskommune kan 
gjøre for å styrke disse bidragene.  
 
Frivillighetens bidrag til de tre temaene er dels knyttet til de aktivitetene den står for, og dels til 
deltakelse som skaper sosiale nettverk, tilhørighet og «mening» for deltakerne.  
 
Vikens bidrag for å styrke organisasjonslivet er knyttet til det regionale nivået, og de frivillige enhetene 
som hører hjemme her. Her står de regionale paraplyorganisasjonene sentralt. Overfor dem er det 
naturlig å bygge videre på de rollene de har hatt tidligere, og som er gjengitt i rapporten Frivillighet i 
Akershus. Perspektiver og utfordringer fra 2017. 
 
For å styrke regionale og lokale aktiviteter kan det også være aktuelt å involvere frivillige aktører som 
ikke har regional representasjon i dag.  
 
En annen viktig oppgave er å stimulere frivillig-politikken i de 51 kommunene i Viken.  
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Gjennomgangen viser at organisasjonenes kan bidra til å nå bærekraftsmålene ved å:  
 

- Påvirke samfunnets økonomiske bærekraft  
 

- Styrke miljømessig bærekraft. Organisasjoner innen jakt, fiske og friluftsliv påvirker vår 

naturbruk og kan bidra til en mer bærekraftig naturforvaltning. Organisasjoner knyttet til 

artsmangfold kan ha en viktig rolle for registrering av forekomster og dokumentasjon av 

biologisk mangfold og fremmede arter. Klima- og miljøorganisasjoner er viktige pådrivere i 

kampen for et renere og bedre miljø. Mange organisasjoner er brukere av infrastruktur 

som lokaler, idretts- og treningsanlegg, hvor de har anledning til å påvirke bruk og 

utforming. 

 

- Bidra i den demokratiske meningsdanningen, både innenfor og ut over medlemmenes 
egeninteresser. Klima- og miljøorganisasjoner er ofte sentrale premissleverandører i det 
offentlige ordskiftet. Men også mange organisasjoner på velferdsfeltet bidrar i offentlig, 
politisk debatt og bidrar til å skape bedre folkehelse  
 

- Organisere aktiviteter som er viktige i folks liv. Aktiviteter knytter deltakerne sammen og 
skaper følelse av mening, tilhørighet og fellesskap. I mange lokalsamfunn har 
organisasjoner en sentral rolle. Individuell selvrealisering foregår ofte innenfor kollektive 
rammer  

 
- Tilrettelegge prosesser som knytter deltakerne sammen og samtidig skaper bånd til 

storsamfunnet. Medlemsmøter, dugnader og andre sosiale aktiviteter vil ofte utgjøre 
virkemidler som skal gjøre det mulig å få til god samhandling i samfunnet,  
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3 Overordnet målstruktur 
Illustrasjonen under fra Regional Planstrategi (RPS) for Viken viser forholdet mellom mål, 
innsatsområder og tverrgående tema:  

 

 

 
Blant de 5 langsiktige innsatsområdene er det mål 2, 4 og 5 som er mest sentrale i temastrategien for 

frivillighet, selv om frivilligheten med sin mangfoldige nedslagsflate også omfatter de øvrige 

områdene. 

2) God livskvalitet og like muligheter: I 2030 lever alle mennesker i Viken verdige og 

meningsfylte liv. Vi har trygge arbeidsplasser og tilgang til relevant utdanning. Fylket 

kjennetegnes av gode, varierte boområder med levende møteplasser. 

4) Omstilling og tillit: 2030 er Viken et sterkt og trygt samfunn, som kan møte både kjente og 

uforutsette utfordringer og endringer. 

5) Sammen skaper vi Viken: I 2030 har vi sterk kultur for samarbeid og kunnskapsdeling i 
Viken. Vi har sterke og forpliktende partnerskap hvor offentlige aktører, næringsliv, frivillighet, 
forskning og enkeltmennesker deltar. Samarbeidet foregår på tvers av geografi og 
forvaltningsnivåer. 

De fem innsatsområdene er i sin helhet gjengitt i vedlegg 1. 

3.1 Føringer og avgrensninger 
Temastrategien for frivillighet har som primær hensikt å utforme et knippe mål som Viken 
fylkeskommune vil forfølge i årene som kommer, og vise hvilke strategier og virkemidler som kan tas i 
bruk for å nå disse. Målene er utformet på bakgrunn av en rekke «føringer» som ligger i  
plandokumenter som gjelder for Viken.  Disse er beskrevet under.   
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3.1.1 Politisk plattform for Viken fylkeskommune 
I oktober 2019 ble følgende ble følgende sentrale punkter rundt frivillighet lagt til grunn i politisk 
plattform for Viken. Disse punktene er delvis overlappende med føringene som er nevnt under pkt. 
3.1.2. 
 
 

1) Støtteordninger skal gi frivillige organisasjoner større frihet og forutsigbarhet  
2) Frivillige organisasjoner skal involveres mer i offentlige prosesser  
3) Frivillige og ideelle organisasjoner gis mulighet til å ta en mer aktiv rolle i folkehelsearbeidet  
4) Frivilligheten er en arena for inkludering og tilhørighet  
5) Ved å styrke driftsgrunnlaget for de frivillige organisasjonene vil Viken fylkeskommune bidra 

med å styrke demokrati verdiskapning læring, lokalsamfunn og folkehelse.  
 

3.1.2. Andre føringer  
I tillegg til den politiske plattformen og de langsiktige temastrategiene er følgende dokumenter lagt til 
grunn for denne temastrategien:  

 

• FNs bærekraftsmål (FN-sambandet, 2021). Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller 

dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. 

FNs 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling ble vedtatt i 2015, og er verdens felles 

arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 

(FN-sambandet, 2021). Viken 2019–2023: Samarbeidsplattform  

• Veien til et bærekraftig Viken. Regional planstrategi 2020-2024 vedtatt av fylkestinget 17.12.20  

• Utkast til planprogram for Viken fylkeskommune, 2021 

• Økonomiplan for Viken stadfester at «Fylkeskommunens nye integreringsansvar vil prege 

utforming av aktuelle støtteordninger hvor tiltak knyttet til mangfold, inkludering og integrering vil 

tillegges stor vekt i vurdering og søknadskriterier». 

• Økonomiske rammer gitt gjennom budsjett og økonomiplan for Viken fylkeskommune 

• Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege 

frivilligheitspolitikken 

• Integreringsloven med forskrift gir fylkeskommunen ansvar for å legge til rette for samarbeid med 

sivilsamfunnet [om integrering], herunder frivillig sektor; presisert i Regjeringens strategi for 

integrering i sivilsamfunnet, «hverdagsintegrering» 

• Vedtak i fylkestinget februar 2021 om rasismefrie soner i Viken fylkeskommune 

• Hverdagsintegrering - – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024 

(Kunnskapsdepartementet 2021)  

Denne temastrategien er avgrenset mot andre eksisterende og planlagte temastrategier og 
handlingsprogrammer. Den er også avgrenset mot arbeidet mot de nye regionale planene. Strategien 
gjelder for fylkeskommunens egne virkemidler. 

 

Temastrategi for frivillighet 2022-2025 er utviklet samtidig med Temastrategi for kunst og kultur og 
Temastrategi for bibliotekutvikling. Strategiene utfyller hverandre og har delvis overlappende mål. 
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Strategiene skal samtidig svare for hvert sitt mandat. De skal sees i sammenheng, til beste for 
innbyggerne i Viken. Temastrategi for mangfold, integrering og universell utforming omhandler dette 
temaet på et overordnet og generelt plan. Temastrategi for frivillighet forholder seg til de generelle 
strategiene for disse områdene sett fra frivillighetens perspektiv.  

Det er også utarbeidet temastrategi for samferdsel og temastrategi for helsefremmende skoler som 
kan ha berøringspunkter mot de frivillige organisasjonene. Disse skal konkretiseres nærmere i 
utarbeidelse av handlingsplanen.  

4 Styrke bærekraft og langsiktige utviklingsmål  
 
Veien til et bærekraftig Viken - regional planstrategi 2020-2024 er hele Viken-samfunnets overordnede 
plan som sier hvordan vi vil at samfunnsutviklingen skal være. Alle innbyggere i Viken skal leve gode og 
meningsfulle liv, med muligheter for utdanning og jobb i trygge og gode nærområder. Planetens 
tålegrense skal være førende for all aktivitet, og hensynet til klima og miljø skal prioriteres.  
 
Det frivillige feltet påvirker den økonomiske bærekraften på flere måter. Økonomisk inngår frivillig 
vare- og tjenesteproduksjon ved siden av offentlig og markedsbasert virke. Frivillig arbeid bidro med 
en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 
2020). Frivillige tjenester har tradisjonelt vært knyttet til det sosiale feltet, som alders- og sykehjem, 
sykehus, tjenester overfor eldre utenfor institusjon, ambulansetjenester, redningstjenester med mer. 
Mange slike tjenester har et ideelt/samfunnsnyttig utgangspunkt.  Det bør i prinsippet gjøre dem mer 
mottakelige for bærekraftshensyn.  
 

God folkehelse ofte henger sammen med god tilgang til, og bevaring av, naturlige miljøer, og at et 
mangfold at naturmiljøer gir grunnlag for en viktig del av virksomheten til mange organisasjoner – 
knyttet til alt fra 4H/speiderbevegelse, friluftsliv, jakt og fiske, naturvern- og biologi-organisasjoner til 
idrett som orientering og skisport. 
 

Det er mange positive gevinster knyttet til frivillighet og miljø. For eksempel økt kunnskap om natur og 
nærområdet gjennom deltagelse i organisasjoner som 4H, speider, DNT og andre natur- og 
friluftslivsorganisasjoner.  
 
Frivillighetens miljømessige betydning kommer til syne på flere måter. Frivillige fritidsaktiviteter fører 
med seg et stort antall fritidsreiser, som ofte foregår med bil. I idretten oppsøker mange anlegg og 
treningstilbud som ligger langt unna der det bor. Å redusere innslaget av reiser som bidrar til 
miljøforurensing vil være en viktig oppgave for alle lag og foreninger.  
 
For spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det vedtatt at fylkeskommunen skal 
prioritere etter ulike bærekraftsvurderinger. Dette vil kunne får konsekvenser prioriteringen av enkelte 
anleggstyper.  
 
Sosial bærekraft oppstår der folk inngår i sosiale nettverk og danner sosiale relasjoner til andre. 
Prosesser som styrker sosial tilhørighet betegnes gjerne som inkludering eller sosial integrasjon.  
Prosesser som svekker tilhørigheten kalles gjerne eksklusjon eller utestengning. Med sosial integrasjon 
tenker en gjerne på former for tilhørighet som oppstår gjennom sosiale relasjoner. Slik sett rommer 
både arbeid, utdanning og fritid muligheter for å skaffe seg venner og sosiale nettverk. En hovedregel 
er at jo sterkere deltakelsen er, jo sterkere vil integrasjonen være.  
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Ved siden av «sosial bærekraft» har folkehelsearbeid lenge vært viktig for å styrke folks levevilkår. 
«Folkehelse» har mange likhetstrekk med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. I begge 
tilfeller handler det om å fremme en samfunnsutvikling som legger til rette for deltakelse og 
samarbeid. Det er derfor naturlig å se bærekrafts- og folkehelsearbeid som to sider av samme sak. 
Folkehelseperspektivet i det frivillige arbeidet er et viktig mål og skal være et gjennomgangstema i 
Vikens planarbeid på like linje med samarbeid og miljø. Regional plan for livskvalitet, deltagelse og 
likeverd vil særlig få betydning for frivillighetsfeltet. 
 
Frivillig, inkluderende engasjement kan komme til uttrykk på flere måter. Organisasjonene 
tilrettelegger for friluftsaktiviteter og -opplevelser, både for medlemmer og allmenheten. Aktiv natur- 
og miljøforvaltning hadde knapt nok vært mulig uten medvirkning fra frivillige entusiaster. Et godt 
eksempel gir rydding av plastsøppel i strandsonen, et arbeid som i all hovedsak gjøres av frivillige, ofte 
i samarbeid med kommunen.  

 

 

Prioriteringer: 

✓ Støtte aktiviteter som fremmer prioriterte bærekraftsmål   

✓ Styrke organisasjonenes deltakelse i regionale planer og strategier  

✓ Stimulere folkehelse-aktiviteter i regi av frivillige aktører 

 

 

4.1 Bærekraft og samarbeid 
 
FNs bærekraftsmål 17 understreker betydningen av samarbeid. Kunnskapsdeling, partnerskap, 
tverrsektoriell tenking, erfaringsutveksling og innovasjon løftes her fram som tiltak som kan bidra til å 
styrke samfunnets samlede bærekraft. 
 
Nasjonalt framstår det frivillige feltet som sektorisert; organisasjoner er tilordnet «sitt» departement 
eller direktorat, avhengig av hvilket hovedformål de har. Her finner vi sektorer for idrett, barn/unge, 
sang/musikk, natur/miljø, kultur, teater med flere. Også på regionalt og kommunalt nivå finner vi 
sektor-inndelinger, til tider med annet innhold enn de nasjonale.  
 
Frivillighetens sektorisering øker behovet for samarbeidsformer som kan knytte ulike frivillige enheter 
sammen, på tvers av sektor-inndelinger. Som nasjonalt paraplyledd for frivillige organisasjoner har 
Frivillighet Norge samordnende oppgaver.  
 
Fylkeskommunen er plassert mellom det nasjonale nivået og kommunene. Til sammen legger de tre 
nivåene – stat, fylke og kommune – de offentlige rammebetingelsene for frivillig sektor. I all hovedsak 
formidler det nasjonale nivået, (departementer og direktorater), midler gjennom nasjonale 
tilskuddsordninger. Slike tilskudd forvaltes ofte av de frivillige organisasjonenes nasjonale paraplyledd. 
Men staten legger også generelle føringer gjennom offentlige utredninger knyttet til folkehelse, kultur, 
integrering, idrett, frivillighet med mer.  
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Plassert mellom det nasjonale og det lokale nivået vil Viken fylkeskommune ha en rekke oppgaver som 
kan bidra til bedre samarbeid. Overfor det frivillige feltet vil det være en viktig oppgave å stimulere 
frivillig-politikken i de 51 kommunene som inngår i Viken.  
 
Per i dag har fylkeskommunen en rekke dialogmøter med de regionale paraplyorganisasjonene. Her er 
noen tema-relaterte mens andre er generelle. Nærmere beskrivelser av hvilke framtidige arenaer som 
skal prioriteres vil komme frem i handlingsplanen.  

 

 
 

Prioriteringer:  

✓ Videreføre og utvikle partnerskapsavtaler med paraplyleddene 

 

✓ Arbeide for en bedre samordning av nasjonale, fylkeskommunale og kommunale 

rammebetingelser for frivillig-feltet 

 

✓ Styrke organisasjonenes deltakelse i politiske prosesser 

 

 

4.1.1 Paraplyleddenes rolle  
Viken fylkeskommune skal ivareta oppgaver overfor frivilligheten i egen region. Viken består av tre 
tidligere fylkeskommuner som hver har hatt sin egen praksis på frivilligfeltet. Ulike praksiser og 
tilskuddsordninger skal nå samordnes, noe som nødvendigvis må medføre nye rammebetingelser for 
hele feltet. Paraplyleddene utgjør fylkeskommunens viktigste samarbeidspartner på det frivillige feltet, 
og deres roller i det framtidige strategiarbeidet er derfor omtalt i kapittel 7. 
 
En viktig samarbeidspartner for de tidligere fylkeskommunene har lenge vært frivillighetens regionale 
paraplyledd.  Paraplyleddene samler enheter med likeartede aktiviteter (som idrett, klima/miljø, 
barn/unge, helse/velferd, fritid, kultur, sang/musikk med flere).  
 
Det er verdt å merke seg at nasjonale og regionale paraplyledd ikke er likt organisert. Nasjonale 
paraplyer er ordnet tematisk, i samsvar med departementenes ansvarsområder. Mange steder er 
deltakelsen gjensidig utelukkende, en organisasjon kan ikke være med i to paraplyledd samtidig.  
 
Mange paraplyledd fungerer som service-, kompetanse- og kunnskapsorgan for lokale foreninger. 
Regionale paraplyledd har ofte andre, og løsere betingelser for medlemskap enn de nasjonale.   
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Selv om paraplyleddene utfører oppgaver på vegne av myndighetene, skal de fortsatt forvalte 
medlemmenes interesser. Slike dobbeltfunksjoner kan skape rollekonflikter. Som for eksempel når 
paraplyene både skal kontrollere organisasjonenes bruk av offentlige midler, og samtidig ivareta 
organisasjonenes interesser overfor myndighetene. Forholdet til frivilligheten er bygget på tillit.  
 
Med Viken som nytt, regionalt ledd faller det naturlig for noen organisasjoner å slå sammen 
paraplyleddene i tre de tidligere fylkene til én enhet. For andre vil en Viken-paraply som skal dekke 51 
kommuner gi økte administrasjons og koordineringskostnader. De har derfor inntil videre valgt å 
opprettholde eksisterende struktur, innenfor hver at de tre tidligere fylkene. 
 
De fylkesregionale paraplyorganisasjonene utgjør viktige samarbeidende enheter for Viken 
fylkeskommune, og de viktigste samarbeidende enhetene for å kunne implementere overordnede 
mål.  For Viken fylkeskommune er det en prioritert oppgave å avklare hva som skal være hovedlinjene i 
eget forhold til frivilligheten Mange paraplyledd fungerer som service-, kompetanse- og 
kunnskapsorgan for lokale foreninger. En oppgave vil være å styrke paraplyleddenes bidrag i arbeidet 
for å nå felles mål. 
 
 

Prioriteringer: 
 

✓ Styrke de regionale paraplyorganisasjonenes roller som bindeledd til den lokale 

frivilligheten 

 

✓ Styrke paraplyleddenes bidrag som kan fremme medlemsdemokratiet i 

organisasjonene 

 

 

4.1.2 Andre samarbeidspartnere 
Mange nasjonale organisasjoner som har sitt virke i Viken mangler egne regionale enheter. Årsakene 
kan være flere. Noen ser seg mest tjent med å ha direkte kontakt mellom nasjonal- og lokalledd. For 
andre kan tilfanget av lokale foreninger være for lite til å forsvare egne regionale mellomledd. Noen 
lokalforeninger klarer seg stort sett selv, behovet for styring/koordinering av dem er ikke stort nok til å 
forsvare egne regionale enheter. 
 
Plassert mellom det statlige og kommunale nivået vil det virke naturlig at Viken retter seg inn mot 
frivillige enheter som har regionale overordnede funksjoner på frivillig-feltet.  
Men det finnes også mange nasjonale organisasjoner som gjør en viktig innsats lokalt, uten å ha egne 
regionale mellomledd. I lys av temastrategiens hovedanliggende – sosial bærekraft – faller det naturlig 
å stille spørsmål om hvordan slike frivillige aktører i framtiden kan samarbeide med fylkeskommunen 
om et mer bærekraftig samfunn. 
Som nevnt vektlegger FNs bærekraftsmål 17 betydningen av samarbeid for å nå andre bærekraftsmål. 
Plassert mellom stat og kommuner har fylkeskommunen viktige roller, både som bindeledd og som 
koordinerende instans.  
 
Større kommuner har gjerne egne tilskuddsordninger for frivillige formål. Noen har utarbeidet egne, 
planer strategier eller frivillig-meldinger som beskriver kommunens forhold til frivillig-feltet. Men ofte 
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må lokale lag og foreninger konkurrere med andre gode formål om midler, og kommunale 
tilskuddspraksiser viser store variasjoner.  
 

5 Styrke medlemskap, deltakelse og demokrati  
 
Måten frivillige organisasjoner innretter seg på, har betydning for deres bidrag til bærekraftsmålene. 
Elementer som medbestemmelse, demokrati og ytringsfrihet påvirker folks tilhørighet til 
lokalsamfunnet, politisk deltakelse og til storsamfunnet. Frivillighetens bidrag til den sosiale 
bærekraften er i stor grad avhengig av at lag og foreninger klarer å involvere befolkningen i 
meningsfulle aktiviteter. For Viken fylkeskommune er det derfor en viktig oppgave å stimulere ulike 
former for organisasjons - deltakelse.  
 

5.1 Hva betyr «frivillighet»  
 
Det frivillige feltet er dynamisk. Gamle foreninger dør ut, samtidig som nye former for dugnadsinnsats 
og frivillig organisering dukker opp. For Viken fylkeskommune er det viktig å ha et aktivt og åpent 
forhold til nye former for frivillighet. 
 
Men fortsatt utgjør det store og heterogene mangfoldet av frivillige lag, foreninger og organisasjoner 
kjernen i frivillig sektor. Mange har lange og dype røtter i det norske samfunn og har bidratt aktivt i 
utformingen av velferdsstaten. På områder som kultur, idrett, friluftsliv, omsorg, sang og musikk har 
de ansvar for et stort antall aktiviteter, og mange inngår i det offentlige tilbudet til befolkningen. Det 
er vanlig å dele frivillige organisasjoner inn i følgende hovedkategorier: 
 

1. Kultur og fritid 

2. Utdanning og forskning 

3. Helse 

4. Sosiale tjenester 

5. Miljøvern 

6. Lokalmiljø og bolig 

7. Politiske- og interesseorganisasjoner 

8. Frivilligsentraler 

9. Internasjonale organisasjoner 

10. Religion 

11. Yrkes- bransje- og fagforeninger 

12. Andre 

 
   
Frivillige lag og foreninger er selvstendige enheter, eid av medlemmene, som også kan bestemme hva 
en skal drive med. Foreninger er tuftet på et demokratisk eierskap. Medlemmene velger styre og 
tillitsvalgte, fastlegger lover og retningslinjer, og bestemmer foreningens innhold og aktiviteter.  
 
Frivillige organisasjoner tuftet på fortjenestefritt (nonprofit) eierskap. De henter sine inntekter fra 
kontingenter og medlemsaktiviteter (som dugnad, loppemarked og liknende), fra salg og fra offentlige 



Temastrategi for frivillighet 

14 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

tilskudd. Overskudd kan ikke fordeles blant eierne som fortjeneste, men må pløyes tilbake i 
virksomheten.  

 

5.1.1 Blandet eierskap 
Ved siden av de klassiske organisasjonene blir gjerne sammenslutninger med blandet eierskap 
inkludert i det frivillige feltet. Frivilligsentraler er, for eksempel, eid av både foreninger og kommuner. 
Her deltar en gjerne som «bruker» eller «frivillig», uten medlemskap og med begrensede muligheter 
for demokratisk innflytelse.  
 
Også kunstnere og kulturinstitusjoner med privat eierskap, som enkeltmannsforetak, blir til tider tatt 
med. Eierformen ideelt aksjeselskap gjør det mulig for offentlige, ideelle og fortjenestebaserte aktører 
å virke sammen for å oppnå felles mål. I tillegg kan paraplyorganisasjoner (som for eksempel Trygg 
Trafikk) ha organisasjonsmedlemmer både fra offentlig og privat sektor.  
 
På kunst- og kulturfeltet er ofte frivillige, offentlige og private ressurser vevd tett sammen. Historiske 
anlegg, eid og drevet av det offentlige, kan ha egne venneforeninger som yter viktige bidrag til drift, 
bruk og vedlikehold. På musikk- og teaterfeltet kan frivillige og profesjonelle ressurser bidra sammen.  

5.1.2 Frivillig arbeid 
En tredje form for frivillighet knytter seg til ubetalt, frivillig arbeid. Med ”frivillighet” tenker mange 
først og fremst på ubetalt innsats i regi av en forening, et sykehjem, et museum, kommunen, en 
frivilligsentral, en festival eller liknende. Den frivillige mottar ikke betaling, ”belønningen” er knyttet til 
immaterielle forhold, som selvrealisering, tilhørighet til fellesskap, takknemlighet fra andre, med mer. 
Ubetalte innsatser for familiemedlemmer eller som uorganisert hjelp til naboer, faller utenfor 
begrepet ”frivillig arbeid”.   
 
Før ble frivillig arbeid sett som en plikt som fulgte medlemskapet i ideelle og politiske foreninger. I det 
moderne Norge blir frivillig innsats i økende grad fristilt fra foreningsmedlemskapet, og tas i bruk av 
både kommuner og næringsliv. Det frivillige arbeidet overskrider dermed både frivillig sektor og de 
frivillige organisasjonene.  
 
Ubetalt entusiasme gjør det mulig å oppnå mål med reduserte økonomiske kostnader. Derfor tas 
frivillig arbeid stadig oftere i bruk utenfor de frivillige organisasjonene. Noen jobber frivillig i den 
kommunale frivilligsentralen eller i en besøksordning på aldershjemmet. Andre gjør en innsats i 
barnehagen, som både kan være kommunal, kommersiell eller ideell.  
 
Felles for slike mobiliseringer er at de gjerne er knyttet til aktiviteter med kortsiktig preg. 
Arbeidsinnsatsen blir tilrettelagt, ofte av betalt personale, deltakelse krever ikke medlemskap og gir 
heller ikke demokratisk innflytelse. Følelsen av å være del av et større hele for en dag eller to, for så å 
gå hjem uten å ha pådratt seg varige forpliktelser, kan være fristende for mange.  
 
Fra å være et område med en relativt stabil struktur, knyttet til foreningsmedlemskap, deltakelse, 
dugnad og demokrati, har betydningen av «frivillighet» gradvis blitt utvidet til å omfatte de nye 
blandingsformene. Til tider kan det oppstå usikkerhet om hva slags formål, aktiviteter og eierformer 
som skal falle inn under frivillig – betegnelsen, og dermed hvilke som skal motta «frivillige» tilskudd. 
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5.1.3 Regionale paraplyorganisasjoner 
En regional paraplyorganisasjon har andre (paraply)organisasjoner i regionen som medlemmer. 
Vanligvis er kravene til medlemskap ikke spesielt strenge, en forening kan være medlem i flere 
paraplyledd, dersom den ser seg tjent med det. Men de får ikke økonomisk støtte fra flere paraplyer til 
samme aktivitet. 
 
Den regionale inndelingen følger på flere områder den nasjonale. Igjen er idretten et godt eksempel. 
Bare idrettslag godkjent av idretten selv kan bli medlemmer av den regionale idrettskretsen. Den 
binder sammen idrettslag på regionalt nivå, og Norges Idrettsforbund samler idrettslag og særforbund 
i en felles, nasjonal paraply.  
 
Lokale foreninger og andre frivillige aktiviteter har to koordinerende kanaler. Først den nasjonale, som 
går fra lokalforeningen via eget fylkes- eller regionalt ledd, til egen nasjonal organisasjon, og derfra til 
et nasjonalt paraplyledd. Dernest den regionale, som går fra lokalforeningen via et 
foreningsparaplyledd til det regionale paraplyleddet.  

 

5.2 Deltakelse og frivillig innsats  
Hvor viktige er de frivillige organisasjonene i Viken? Hvor mange er medlemmer, og hvor mange deltar 
aktivt? Statistisk Sentralbyrås Levekårsundersøkelse fra 2020 gir et riss av omfang og utfordringer for 
det frivillige feltet. Tabellene i vedlegg 2 viser noen funn fra undersøkelsen. 
 
Tabell 1 viser også at idretten er frivilligfeltets suverent største aktør, her er en drøy fjerdedel av alle 
spurte medlemmer, med en noe høyere andel i Viken enn i resten av landet. Også velforeningene og 
andre nærmiljørelaterte sammenslutninger kommer høyt opp på listen, også her deltar rundt en 
fjerdedel av befolkningen.  
 
Tabell 2 viser at en varierende andel av medlemmene deltar aktivt i foreningens aktiviteter. Religiøse 
foreninger, idrett og kultur kommer høyt på listen. For nesten alle typer organisasjoner er en tredjedel 
eller flere av medlemmene aktive.  
 
Tabell 3 viser at en overraskende lav andel av de spurte bidrar som frivillige i organisasjonene. Det 
betyr at mange gjør en frivillig innsats på andre områder, som f.eks. festivaler, idrettsstevner og 
liknende. Tabellen viser ikke hvor stor andel av medlemmene som jobber frivillig for egen organisasjon
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Prioriteringer:  

 
✓ Støtte frivillig virksomhet  

✓ Ivareta prinsippet om en fri og uavhengig frivillighet  

✓ Bidra til å sikre langsiktighet og forutsigbarhet for frivillig virksomhet i Viken 

✓ Bidra til å sikre at frivillige aktiviteter er tilgjengelige for alle, uansett 

økonomisk evne 

 

 

 
 

5.2.1 Covid og frivilligheten 

 
Under arbeidet med temastrategiene i Viken ble utvalgte aktører tilsendt et digitalt spørreskjema, der 
de ble oppfordret til å gjøre rede for egne syn. Til sammen 49 aktører svarte på undersøkelsen. Av 
disse uttalte rundt en fjerdedel seg på vegne av frivillig-feltet. Av de 12 frivillig-aktørene som svarte 
representerte 4 kommuner og 8 frivillige organisasjoner.  
 
Selv om tallet på respondenter var relativt lavt, uttalte et flertall av dem seg på vegne av et større, 
underliggende knippe organisasjoner (som teater, friluftsliv, funksjonshemmede med flere). 
Representativiteten i svarene er derfor større enn det beskjedne antall svar skulle tilsi. 
 
Svarene viste at for mange medlemsbaserte lag og foreninger har Covid-perioden ført med seg 
nedstenging av aktiviteter, medlemsflukt og frafall av tillitsvalgte. I en tilsendt Questback-undersøkelse 
ga flere respondenter ga uttrykk for at det kan bli tungt å få løftet aktivitetsnivået til gamle høyder. 
Andre gir uttrykk for at Covid-pandemien, med nedstenging av fysiske møteplasser, har påskyndet 
organisasjonenes utvikling av digitale møteplasser: 
 

Pandemien har gjort fysiske møter og kurs umulig. Noen lokallag har brukt møter/vandringer 
utendørs. Den største forandringen er formidling digitalt. Dette er noe en del lag har sett 
nytten av. Teamsmøter er gjennomført med varierende hell. (Romerike historielag). 

 
For andre har digitale møteplasser bidratt til å heve deltakelses-terskelen, fordi ikke alle medlemmer 
behersker denne formen:  
 

Covid-19 har skapt en høyere terskel for å kunne delta grunnet det voldsomme og raske 
utviklingen av teknologi og e-baserte løsninger som Teams og Zoom for mennesker som ikke 
har kompetansen. I gruppen mennesker vi representerer er det en stor andel som ikke har 
nettopp denne kompetansen og har blitt enda mer isolert på tross av den økte 
kommunikasjonen. (Viken FFO). 
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Samlet viser Questback-undersøkelsen hos mange et betydelig behov for et ekstra løft, for å få 
aktiviteter og medlemstall tilbake på samme nivå som før pandemien.  
 

Forskere anslår at norske frivillige organisasjoner samlet sett regnet med et inntektstap på i underkant 
av sju milliarder kroner i 2020. 4 av 10 lokale organisasjoner svarte at de måtte bruke egenkapital eller 
oppsparte midler for å dekke utgifter i forbindelse med pandemien.  

Rundt 80 prosent av organisasjonene oppga at de hadde avlyst inntektsgivende aktiviteter som 
loppemarked, basar og lotteri. Mer enn 70 prosent hadde avlyst øvinger eller treninger. (Kilde: Institutt 
for Samfunnsforskning, Rapport 2021:2) 
 
Frivillighet Norge oppgir at det har vært tid med stor usikkerhet og betydelig nedgang og at dette har 
ført til slitne ildsjeler og stor usikkerhet. Mange har funnet på nye ting under koronatiden en sentral 
utfordring blir hvordan skal vi klare å gå fra isolasjon til sosiale fellesskap. Frivillighet Norge presiserer 
behov for et felles rekrutteringsverktøy med fokus på de som er mest vanskelig å nå. Inkludering og 
mangfold må prioriteres. 
 
 

5.2.2 Frivillig beredskapsarbeid 
Mens kortsiktig beredskap er knyttet til akutte hendelser som enten skyldes menneskelig virksomhet 
eller naturens luner, kan langsiktig beredskap knyttes til naturkrisen vi står oppe i, med stadig større 
tap av biologisk mangfold. Fylkeskommunen kan ha en rolle i å stimulere til kunnskapsbygging og -
deling gjennom frivillige organisasjoner 

 
Ved brann, flom og flyktningekatastrofer, redningsoperasjoner og søk etter savnede personer hvor 
myndighetenes kapasitet ikke strekker til, har frivillige organisasjoner en viktig beredskapsrolle. Store 
organisasjoner som Redningsselskapet og Røde Kors har avtaler som regulerer samarbeidet med 
myndighetene. Men også mindre organisasjoner og beboere i lokalsamfunnet stiller opp i større 
aksjoner når det trengs.  
 
Det økende omfanget av naturkatastrofer som klimaforandringene fører med seg styrker behovet for 
et velfungerende frivillig beredskapsarbeid. En viktig faktor her er rekruttering og opplæring av 
frivillige, samt samhandlingen mellom offentlige og frivillige ressurser når katastrofen inntreffer.   
 
Det pågår for tiden (2021) et forskningsarbeid om den frivillige beredskapen. Viken vil følge opp 
politiske initiativ og funnene fra denne, og andre undersøkelser.  
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Prioriteringer: 
 

✓ Arbeide for å styrke medlemskap, deltakelse og frivillige aktiviteter som har blitt 

svekket under Corona-epidemien 

✓ Styrke det frivillige beredskapsarbeidet 

 

6 Styrke frivillig innsats for mangfold, inkludering og 
tilhørighet 

 
En sentral målsetting for fylkeskommunen er å bidra til sosial, kulturell og økonomisk integrering av 
grupper som faller utenfor deltakelse på viktige samfunnsarenaer. Innvandreres deltakelse i frivillig 
arbeid anses å være viktig for integrering og inkludering i samfunnet. Også for eldre og 
funksjonshemmede vil sosial deltakelse være viktig. 
 
I 2021 utgjorde innvandrere 16,8 prosent av befolkningen i Viken. En sentral målsetting for 
fylkeskommunen er å sikre sosial, kulturell og økonomisk integrasjon for de som kommer hit. Frivillig 
sektor utgjør en viktig arena for inkludering og tilhørighet, både av barn, unge og den voksne 
befolkningen. Viken vil derfor arbeide aktivt for å skape nye møteplasser og økt frivillig deltakelse for 
individer med flerkulturell bakgrunn. Dette arbeidet vil primært foregå ved hjelp av, og gjennom de 
frivillige organisasjonene.  
 
Fylkeskommunen har etter integreringsloven (2021) ansvar for det regionale integreringsarbeidet og 
arbeidet mot negativ sosial kontroll. Som nevnt er frivillig sektor en viktig arena for sosial integrasjon.  
 
I arbeidet mot negativ sosial kontroll, er de frivillige arenaene viktige for å bidra til utvikling av en 
demokratisk forståelse og ytringsfrihet. Det gjelder både barn, unge og voksne. For mange med 
minoritetsbakgrunn kan møtet med norsk organisasjonskultur være vanskelig. Samtidig kan kunnskap 
om organisasjonsdemokratiet bidra til en bedre forståelse av hvordan det norske samfunn fungerer. Å 
delta i debatter og årsmøter, å stille seg til disposisjon for styre- og tillitsverv skaper kontakt og gir 
innsyn i hvordan andre tenker og argumenterer. Frivillig organisering kan bidra til å styrke 
tilknytningen til det «norske», og kan derfor bidra til integrering i det norske samfunn.  
 
For grupper som står utenfor sosiale fellesskap kan aktiv foreningsdeltakelse være et viktig 
virkemiddel. Innvandrere, eldre, personer som føler seg ensomme, folk med nedsatt funksjonsevne 
eller psykiske utviklingshemming, ulik seksuell legning og barn og unge som har vanskelig for å finne 
venner, alle kan ha utbytte av å bli med i en forening eller delta i en frivillig aktivitet.   
 
Samtidig har det til tider vist seg vanskelig å utjevne sosial ulikhet gjennom frivillige organisasjoner. 
Rekruttering til frivillige aktiviteter skjer ofte gjennom sosiale nettverk, og for de som mangler venner 
og bekjente i lag og foreninger kan terskelen for å bli med være høy. Mange vil være ukjente med den 
norske dugnadskulturen. Innen idrett og kultur har man utviklet lavterskel-tilbud som gjør det mulig å 
delta uten for store sosiale eller økonomiske kostnader.  
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Viken fylkeskommune ønsker å styrke frivillighetens sosiale bærekraft og vil ha fokus på at måten 
aktiviteter organiseres på, vil påvirke deres evne til å skape sosial tilhørighet. Viken fylkeskommune og 
Viken fylkesting har fattet et vedtak om rasismefrie soner. (Se Temastrategi for mangfold, integrering 
og universell utforming og vedtaket om rasismefrie soner (Viken, 2020) 

  
Lag og foreninger står overfor en viktig oppgave når de skal rekruttere medlemmer og motivere til å 
engasjere seg i foreningens indre liv. Noen gjør en viktig og grundig jobb som andre kan lære mye av. 
For Viken fylkeskommune blir det viktig å sørge for at flest mulig lag og foreninger tilføres kunnskap og 
kompetanse i rekruttering fra ulike grupper innvandrere. Viken fylkeskommune har opprettet et nytt 
tilskudd for Inkluderende møteplasser, som i sitt første år fikk mange søknader. Vikensamfunnet har et 
stort engasjement for integrering og mangfold og samarbeidet med fylkeskommunen er både ønsket 
og av betydning for flere inkluderende fellesskap. 

 

 

Prioriteringer:  

 
✓ Styrke fylkeskommunens samarbeid med innvandrerorganisasjoner i Viken. 

✓ Arbeide for at organisasjonene øker andelen flerkulturelle i styrer og tillitsverv 

✓ Støtte og stimulere møteplasser som fremmer sosial integrasjon  

 

 

6.1 Demokrati, tillit og tilhørighet 
Frivillige aktiviteter og måtene de organiseres på, har virkninger ut over deltakernes rekker. Fordi mer 
enn halvparten av den norske befolkningen er med i en eller flere organisasjoner, har frivilligheten 
virkninger for samfunnet som helhet. Tillit, tilhørighet og engasjement er blant de viktigste 
egenskapene. For storsamfunnet er det viktig at frivilligheten også for kommende generasjoner har en 
form og et innhold som styrker slike egenskaper.  
 
Bærebjelken i norsk frivillighet er den demokratiske eierformen. Deltakelse i foreninger krever at du 
melder deg inn. Som medlem kan du påvirke beslutninger og være med på å velge tillitsvalgte. 
Medlemsdemokratiet er bygget over samme lest som det politiske demokratiet i storsamfunnet.  
 
I tillegg bidrar foreningene til demokratisk skolering. Barn og unge, men også voksne får trening i 
debatt- og møtekultur og lærer hva det innebærer å påta seg tillitsverv. Mange får også styrket 
interessen for politiske spørsmål, lokalt og i storsamfunnet. Lokale supporterklubber kan stille kritiske 
spørsmål til idrettens internasjonale beslutninger. Dermed kan de bidra til å øke bevisstheten om at 
også som publikum kan en være med på å påvirke idrettens beslutninger. 
 
Over tid har antallet fritidsorganisasjoner økt, mens tallet på politiske og verdibaserte 
sammenslutninger har gått tilbake. Mange frivillige fritidsaktiviteter har nok med seg selv, og 
interessen for samfunnsanliggender er lite.  
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Foreningers politiske engasjement. Men det finnes også etter hvert mange eksempler på 
fritidsorganisasjoner som styrker sitt politiske engasjement. Eksemplet under er hentet fra et 
historielag: 
 

De lokale historielagene blir mer samfunnsaktører. Involverer seg i utviklingen av samfunnet. 
Vernesoner, vedlikehold av kulturminner, formidling via DKS, navnsetting av områder/veger. 
Utvikle og bevare stedsidentiteter for derigjennom gi tilhørighet. Bruke lokalhistorie i dette 
arbeidet. Fra å være en innadvent organisasjon for spesielt interesserte har vi greid å snu 
utviklingen til å bli utadrettet og en samfunnsaktør i saker som berører vår felles hukommelse, 
kultur og utvikling (Romerike historielag).  

 
Viktige forutsetninger for foreningslivet. Foreningsaktiviteter bygger på tre viktige forutsetninger. For 
det første må noen være villige til å organisere aktivitetene, noe som kan være krevende nok. For det 
andre må noen ville delta. For det tredje kreves det ressurser - økonomiske, administrative, 
menneskelige og materielle - som gjør det mulig å drive aktivitetene.  
 
Fra gammelt av har det vært vanlig at medlemmene selv tar hånd om disse gjøremålene. Men i det 
moderne samfunn ønsker mange først og fremst tilgang til foreningens aktiviteter. De er mindre villige 
til å bruke tid og krefter på å holde foreningen gående. Til tider kan det oppstå kriser fordi ingen er 
villige til å påta seg frivillige tillitsverv. 
 
 

6.2 Økt lønnsarbeid i frivillige foreninger  
 
I mindre foreninger blir driften ofte overlatt til et knippe ildsjeler. I større sammenslutninger kreves 
det lønnsarbeid for å holde virksomheten gående. Økt innslag av lønnsarbeidere som trenere, 
instruktører og administrativt personale har virkninger for måten foreningen drives på, og kan føre til 
at medlems-involveringen svekkes.  
 
Mange organisasjoner tilrettelegger aktiviteter for andre enn medlemmene. Deltakere kan delta som 
«kunder», uten muligheter til å påvirke tilbudet. Eller de kan påvirke aktivitetene som brukere eller 
gjennom ulike former for medvirkning. Slike former for involvering utgjør nyttige tilskudd til 
medlemsdemokratiet, men kan ikke fullt ut erstatte det.  
 
Frivillige aktiviteter drives på forskjellige måter. For eksempel vil valg av rekrutteringsstrategier påvirke 
hvem som trekkes mot aktivitetene. Kostnadene ved å delta kan hindre deltakelse.  For barnefamilier 
kan de samlede utgiftene til fritidsaktiviteter bli høye.  
 
Følelsen av å tilhøre et «vi» i foreningen vil avhenge av hvordan deltakerne knyttes til hverandre og til 
fellesskapet. Måten nye medlemmer tas imot på, kan være avgjørende for å få rekruttert individer 
med minoritetsbakgrunn, seksuell legning eller med ulike typer funksjonsnedsettelser som skaper 
terskler for deltakelse.    
 
En forvitring av frivillighetens evne til å engasjere deltakere i foreningens indre liv vil på sikt kunne få 
betydelige følger, ikke bare for organisasjonene men også for det nasjonale demokratiet. For VFK vil 
det derfor være en prioritert oppgave å styrke medlemsdemokrati og deltakelse i alle typer frivillige 
organisasjoner.   
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6.3 Faglighet og frivillighet 
Å utvikle aktiviteter som er tuftet på faglig kunnskap er et sentralt mål, og frivillige organisasjoner har 
mange kompetente og kunnskapsrike medlemmer i sine rekker. Samtidig vil mange, særlig større 
organisasjoner, ansette fagfolk for å ta seg av drift, instruksjon/opplæring og aktiviteter. 
En kompetent og kunnskapsbasert frivillig sektor er en ressurs for samfunnet som helhet. Men det er 
også viktig å holde deltaker-kostnadene nede. Økte lønnskostnader for organisasjonene vil vanligvis 
føre til økte kostnader for medlemmer og deltakere, og dermed heve terskelen for deltakelse. For 
Viken er det derfor en viktig oppgave å arbeide for at medlemskontingenter og aktivitetskostnader 
holdes så lave som mulig.  
 
Evnen til å styrke demokratiet og skape tillit og sosial tilhørighet må sees som bivirkninger av måter 
frivilligheten innretter seg på. Viktigst for alle typer frivillighet er aktivitetene som samler folk og som 
motiverer dem til å «stå på» for fellesskapet.  
 

6.3.1 Rekruttering av barn og unge  
I et moderne samfunn vil mange, spesielt de unge, ønske seg fritidsaktiviteter med færrest mulig 
forpliktelser. Å delta i drift og tilrettelegging på frivillig basis kan da framstå som en ekstra byrde, og 
det blir vanskelig å motivere unge til å melde seg inn i foreningen. For mange lag og foreninger står 
rekruttering og medlemsverving fram som en av de aller største utfordringene.  
 
En særlig utfordring er knyttet til rekruttering av barn og unge med ulike typer 
funksjonshemninger/handicap. Både praktiske og sosiale barrierer kan hindre deltakelse i idrett og 
andre frivillige aktiviteter. For fylkeskommunen vil det være en sentral oppgave å stimulere 
frivilligheten til å øke deltakelsen av personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
For Viken fylkeskommune er det viktig at frivilligheten holder fast ved sine demokratiske idealer og 
deltakelsesformer. Skolering i foreningsdemokratiets spilleregler er, som nevnt, en viktig bærebjelke 
for det politiske demokratiet. Frivillig sektor blir gjerne knyttet til fritidssfæren. Men sektoren rommer 
også mange lønnsarbeidere. I tillegg har mange frivillige aktiviteter til formål å formidle kunnskap og 
styrke deltakernes formelle kompetanse. Frivillig sektor bidrar derved til å underbygge og støtteunges 
gjennomføring av utdanningsløp.   
 
Forutsetninger for sosial tilhørighet. En egenskap ved «klassisk» frivillighet er dens evne til å skape 
integrasjon gjennom deltakelse i meningsfulle aktiviteter. Å spille fotball eller sjakk, lage teater eller 
være besøksvenn skaper sosiale relasjoner, dels gjennom utøvelse av selve aktiviteten og dels ved at 
deltakerne påtar seg tillitsverv, og delta på medlems- og årsmøter. Organisasjonene skaper ikke bare 
sosial bærekraft gjennom demokratiske beslutninger, men også gjennom måten aktivitetene er 
utformet på.  
 
Ikke alle former for frivillig deltakelse er like egnet til å skape sosial tilhørighet. Den som deltar som 
frivillig på et stort idrettsarrangement eller en festival vil kanskje oppleve å treffe mange nye 
mennesker, uten at disse relasjonene gir grobunn for varige former for tilhørighet. Heller ikke 
besøksvenner i regi av foreninger vil alltid bli involvert i et frivillig fellesskap, eller bli del av foreningens 
«indre liv».    
 
Den som deltar på en aktivitet som «bruker» kan oppleve at det meste er tilrettelagt på forhånd, og at 
kontakten med de andre blir sporadisk og tilfeldig. Samtidig vil noen deltakere foretrekke å «gjøre 
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jobben» uten å bli alt for involvert med de andre. For mange brukere av fritidsaktiviteter vil effektiv, 
frivillig tidsbruk være en kvalitet de setter pris på.  
 
De sosialt integrerende egenskapene til «frivilligheten» vil variere, dels med aktivitetens innhold og 
innretning, dels med hvilke arenaer for deltakelse organisasjonen byr på og dels med hva deltakerne 
ønsker seg.  

 

6.4 Brukermedvirkning og politisk deltakelse 
Mange organisasjoner deltar også i den politiske meningsdanningen og påvirker utformingen av 
offentlige vedtak i mer bærekraftig retning. De påvirker den offentlige opinionen og fungerer som et 
kritisk korrektiv til utbyggingsinteresser. Organisasjonene har derfor, både her og på andre områder, 
en viktig rolle i den demokratiske debatten.  
 
Også brukermedvirkning kan være viktig for de som mottar tjenester og deltar i aktiviteter i regi av 
frivilligheten. Til tider kan det oppstå uklarhet om hva slags medvirkningsformer som finns. Særlig 
gjelder dette for ulike «blandingsformer», der både frivillige og offentlige ressurser inngår. 
Besøkstjenester, skolefritids-tilbud, og tiltak i regi av frivilligsentralene er eksempler på aktiviteter der 
det kan være uklart hvilke muligheter for innflytelse den frivillige har.  
 
En sentral målsetting for Viken fylkeskommune kan bli å tydeliggjøre hvilke muligheter for aktiv 
medvirkning som følger av ulike tilknytninger til frivilligheten. Et sentralt punkt kan dreie seg om å 
styrke medlemsdemokratiet gjennom å bevisstgjøre deltakere om hvilke rettigheter og plikter som 
følger rollen som organisasjonsmedlem. frivillig innsats for mangfold, inkludering og tilhørighet 

• Styrke frivillig innsats for mangfold, inkludering og tilhørighet 

 

 

Prioriteringer: 

 
✓ Sette krav om medlemsdemokrati i Viken fylkeskommunes støtteordninger   

 

✓ Gjennom gode medvirkningsprosesser arbeide for at fylkeskommunale lokaler i 

større grad kan tas i bruk av frivillige aktører (politisk plattform Viken) 

 

 

7 Styrke strategier og virkemidler  
 
Overfor frivilligfeltet har Viken fylkeskommune en rekke virkemidler til disposisjon. Samtidig er det 
viktig å understreke at frivillige blag og foreninger ikke er en del av den fylkeskommunale, offentlige 
forvaltningen, noe som begrenser bruken av juridiske virkemidler og andre lovpålegg.  

 



Temastrategi for frivillighet 

23 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

På frivilligfeltet har Viken to hovedstrategier. Siden de regionale paraplyleddene er fylkeskommunens 
viktigste samarbeidspartner, er det en sentral ambisjon å styrke lokalt, frivillig arbeid gjennom og ved 
hjelp av paraplyleddene. Styrking/målretting av paraplyleddenes virke står derfor fram som en 
hovedstrategi. Innenfor denne hovedmålsettingen vil en rekke virkemidler bli tatt i bruk, som 
målrettede støtteordninger, driftsstøtte, konferanser, veiledere, aktuelle planer og strategier, 
fylkeskommunale lokaler og planer og ulike strategier som fremmer vilkårene til frivillig sektor. 
 
Samfunnet står overfor store utfordringer for å legge om til en bærekraftig utvikling som ivaretar 
naturgrunnlaget og folkehelsen. En annen hovedstrategi er derfor å styrke frivillighetens muligheter til 
å få fram nye, innovative aktiviteter som kan gi befolkningen bedre levekår og fremme bærekraftig 
naturbruk. 
 
De to hovedstrategiene tar utgangspunkt i de virkemidlene Viken fylkeskommune har til disposisjon på 
frivilligfeltet. I kapittel 7.2. presenteres derfor de virkemidlene strategiene er tuftet på. 

7.1 Strategier  
 
De regionale paraplyorganisasjonene er bindeledd til det lokale lags- og foreningslivet i Viken 
fylkeskommune. Samtidig kan bærekrafts- og folkehelsemål legge grunnlag for en ytterligere 
presisering av hva samarbeidet skal romme.  For fylkeskommunen blir det en viktig oppgave å gi 
tydeligere signaler om hva en vil at fylkeskommunen og paraplyleddene skal samarbeide om for å følge 
opp felles mål i de regionale planene.  
 
Akershus fylkeskommune utarbeidet i 2017 en rapport der perspektiver og utfordringer for frivillig-
feltet ble drøftet. Her ble paraplyleddenes fremste oppgaver på regionalt nivå knyttet til 7 roller: 
Informasjonsformidling, tilskuddsforvaltning, iverksetting, kompetanseutvikling/opplæring, 
medlemsservice, interesseformidling og arrangør av konferanser og kurs.  
 
For Viken kan det være naturlig å bygge videre på disse 7 rollene. Samtidig må de, i lys av målene for 
denne temastrategien, presiseres ytterligere. Et sentralt spørsmål her er: Hvor viktig er hver av disse 
rollene for å kunne realisere bærekrafts- og folkehelsemål?  Hva kan gjøres bedre, og hvordan?  
 
Vikens økonomiplan 2021-2024 legger til grunn at Fylkeskommunens ansvar for integrering tilsier at 
mangfold, inkludering og integrering skal legges inn i søknadskriterier og tillegges vekt ved vurdering 
av søknader.  
 
Viken vil tilrettelegge for en forenkling av søknadsprosedyrer slik at tilskudd kan bli tilgjengelig for 
flere. 
 
Spørsmålene åpner for at Viken, i større grad enn i dag, skal kunne spesifisere formål som  
driftsstøtten skal brukes til. Slike presiseringer bør, når det er mulig, følges av indikatorer som gjør det 
mulig å registrere måloppnåelse.  
 
Samtidig er det viktig at slike øremerkinger av driftsstøtten ikke bryter med paraplyorganisasjonenes 
grunnleggende praksis overfor sine medlemsorganisasjoner.  
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7.1.1 Aktivitetstilskudd 
Fordi aktivitetstilskudd er målrettede og tidsbegrenset, har de et dynamisk preg som skiller dem fra 
grunn- og driftsstøtteordningene. Viken ønsker å forsterke dette dynamiske preget. Frivillig sektor har 
historisk vært en viktig nyskaper, særlig på det helse- og sosialpolitiske feltet.  I dag er behovet for 
innovative aktiviteter stort. Viken ønsker derfor å stimulere frivillighetens nyskapende egenskaper ved 
å anvende aktivitetsmidler på prosjekter/aktiviteter med innovative formål som er bærekrafts- eller 
folkehelse-rettet. Slike prosjekter bør kunne ha læringsverdi for andre, resultatene bør kunne 
formidles til andre, i skriftlig eller annen form (som seminarer, kurs o.l.).   
 
Alle slike prosjekter bør være tidsavgrenset.  Det er viktig at Viken fylkeskommune jevnlig får fristilt 
midler til å starte opp nye, innovative aktiviteter.  
 
Innovasjonsmidler bør kunne søkes av alle typer frivillige aktører. Det avgjørende vil være ambisjonen 
om nyskaping gjennom en foreslått aktivitet, gjennomført av frivillige lag, foreninger eller 
organisasjoner, eventuelt i samarbeid med offentlige eller andre instanser.  
 
Prosjekter finansiert med aktivitetsmidler vil til tider trekke veksler på de administrative og frivillige 
ressursene i foreningen. For å unngå at innovative prosjekter rammer ordinære, frivillige aktiviteter er 
det viktig at nye prosjekter får dekket drifts-/administrative kostnader.  

 
Intensjonen om å styrke frivillighetens bærekrafts- og folkehelsearbeid er for Vikens vedkommende, i 
all hovedsak rettet mot det regionale nivået. Her vil de regionale paraplyorganisasjonene fortsatt være 
fylkeskommunens viktigste samarbeidspartnere. Men også andre regionale frivillig-aktører kan yte 
bidrag i bærekraftsarbeidet. Virkemidler bør derfor være utformet slik at de ikke utelukker disse fra å 
motta tilskudd fra fylkeskommunen. 
 
For Viken fylkeskommune er samordnet virkemiddelbruk en sentral strategisk føring. Det innebærer at 
virkemidler på ulike delfelt (som frivillighet, miljø, kultur med flere) bør sees i sammenheng og 
avstemmes i forhold til hverandre.  
 
Frivillige aktører gir ofte uttrykk for at det til ulike offentlige tilskuddsordninger er knyttet varierende 
krav om dokumentasjon og rapportering, noe som kan gjøre søknadsarbeidet tungt og 
arbeidskrevende. For Viken vil det være et mål å utarbeide mest mulig ensartede   søknadskrav, på 
tvers av sektorer og arbeidsområder.  
 
Virkemidler og strategier er uløselig knyttet til hverandre; å gjennomføre en strategi forutsetter at 
Viken har adekvate virkemidler til disposisjon. Nedenfor gis derfor først en kortfattet oversikt over de 
mest sentrale virkemidlene Viken fylkeskommune har overfor frivilligheten. Dernest presenteres 
strategiene for å implementere målene.  

7.2 Kommunikative virkemidler   
Fylkeskommunens kommunikasjon med det frivillige feltet foregår gjennom ulike dialoger, menings- 
og informasjonsutvekslinger. Fylkeskommunen besitter et stort apparat med kompetanse både i og 
utenfor fylkeskommunen og er blant flere aktører uttalt som et av viktigste virkemidlene 
fylkeskommunen har. Foredrag, artikler, ulike kunnskapsgrunnlag, offentlige utredninger og andre 
dokumenter formidler overordnede signaler og tema som myndighetene ønsker å prioritere. Disse kan 
også være relevante for frivillige organisasjoner. Gjennom seminarer, kurs o.l. søker myndighetene å 
inspirere frivilligheten til å engasjere seg i fellesskapets utfordringer. Fylkeskommunen satser bredt på 
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å skape ulike nettverksskapende arenaer som samler både frivillige aktører og kommuner sammen til å 
dele kunnskap samt skape samarbeid rundt større felles oppgaver. Folkehelse, eldrebølge, bærekraft, 
demokrati og sosial integrasjon er eksempler på tverrsektorielle satsinger som myndighetene ønsker å 
samarbeide med frivilligheten i.  
 
Som høringsinstanser bidrar organisasjonene med synspunkter og informasjon når nye 
regler/retningslinjer skal utformes. Det viser seg at fylkeskommunale nettsider fungerer som viktige 
informasjonsformidlere.  
 
Partnerskapsavtaler med grupper av frivillige organisasjoner er et sentralt kommunikativt virkemiddel 
for Viken fylkeskommune. Slike avtaler utgjør gjerne et overordnet rammeverk, et sett gode 
intensjoner, som må fylles med innhold for å få retning.  
 
Kommunikative tiltak er viktige for å skape et felles ståsted for forvaltning og frivillighet. En 
samforståelse som er tuftet på likeverdighet og felles mål for både offentlige, frivillige og kommersielle 
deltakerne kan være nyttig som utgangspunkt. Men for at de overordnete målene skal kunne nås, 
kreves det også at overordnete mål omsettes til praksis-rettede tiltak.  
 
Fylkeskommunens viktigste virkemidler på frivilligfeltet er trolig knyttet til økonomiske tilskudd. Til en 
tilskuddsordning hører en formulering av mål for tilskuddet, vilkår for å få midler, størrelsen på beløp 
samt kontroll/rapporteringsrutiner.  Noen tilskuddsordninger er eksklusivt forbeholdt frivillige 
organisasjoner. Andre kan både frivillige, kommunale og fortjenestebaserte aktører søke  
 

7.2.1 Drifts- og aktivitetsstøtte 
Driftsmidler gis vanligvis uten andre føringer enn at de skal benyttes til driften av organisasjonen. De 
gir derfor mottakerne handlingsrom til å møte uventede situasjoner. For mange sammenslutninger 
utgjør infrastruktur i form av lokaler, anlegg, administrativt ansatte, instruktører med mer, en 
betydelig utgiftspost Driftstilskudd sees gjerne som en forutsigbar inntekt, som gir mottakerne 
anledning til langsiktig planlegging.  
 
Prosjekt/aktivitetsstøtte. Ved siden av midler til drift mottar frivillige enheter også midler til konkrete, 
definerte prosjekter. Viken har en rekke slike tilskuddsordninger som frivillige aktører kan søke om 
midler fra. Ett eksempel er ordningen med tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser. Slike tilskudd  
har et konkret, spesifisert formål og avgrenset varighet.  Slike tilskudd skal vanligvis ikke benyttes til å 
dekke organisasjonens driftskostnader, men skal i sin helhet brukes til prosjektet. Prosjektmidler gir 
fylkeskommunen anledning til å støtte innovative tiltak, uten langsiktige forpliktelser.  
 
På noen områder formidler fylkeskommunen statlige midler til lokale formål. Tilskudd til idrettsanlegg 
og kulturbygg blir behandlet kommunalt og videre saksbehandlet i fylkeskommunen. Søknadene til de 
statlige tilskuddene til friluftsaktivitet blir saksbehandlet i fylkeskommunen. I slike tilfeller vil rommet 
for praksisendringer være mindre en det som gjelder for fylkeskommunens egne tilskudd.  
 
Et sentralt punkt er avveiningen mellom drifts- og prosjekt/aktivitetstilskudd. Organisasjonene 
foretrekker driftstilskudd som gir forutsigbarhet, midler til administrasjon og rom for egne vurderinger. 
For fylkeskommunen gjør aktivitetstilskudd det lettere å målrette satsinger; gi dem et definert 
sluttpunkt, eventuelt også med en evaluering av oppnådde resultater.  
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7.2.2 Fylkeskommunale bygg og anlegg  
Lag og foreninger gir ofte uttrykk for at utgifter til leie av kontorer, møtelokaler samt trenings- og 
øvingsanlegg utgjør en betydelig utgiftspost.  
 
Mange steder bidrar kommuner og fylkeskommunen til reduserte kostnader for lag og foreninger ved 
å senke eller fjerne husleien på egne lokaler som organisasjonene kan gjøre bruk av. For mindre lag og 
foreninger der leiekostnader utgjør en betydelig andel av de totale kostnadene, kan slik subsidiering 
være et viktig bidrag.  
 

Prioriteringer: 
 

✓ Gjennom dialog målrette driftsstøtten til paraplyorganisasjoner 

✓ Sikre prosjektmidler til utvikling og innovative aktiviteter 

 

8 Avslutning 
 
Det er viktig å understreke at arbeidet som frivillige lag og foreninger utfører i Viken er av sentral 
betydning for demokrati, folks helse og velferd. I løpet av de siste tiårene har frivilligheten blitt en 
stadig viktigere samarbeidspartner for fylkeskommunen i sin regionale samfunnsutviklerrolle.  
  
For Viken fylkeskommune står bærekraft og folkehelsearbeid i fokus for satsinger i perioden 2022 – 
2025. Et sentralt element her er knyttet til FNs bærekraftsmål nr. 17, som dreier seg om samarbeid. 
Frivillige lag og foreninger er selvstendige enheter, der medlemmene gjennom demokratiske 
prosesser bestemmer hva foreningen skal drive med. Men ofte har frivilligheten og politikerne 
sammenfallende mål, og lag og foreninger veves gradvis sammen med det offentlige. Frivilligheten 
trengs, og viktige politiske mål lar seg ikke realisere uten frivilliges bidrag.  
 
Denne temastrategien tar opp bærekraft og folkehelsearbeid som et felles anliggende for 
frivilligheten og myndighetene.  
 
Frivilligheten har andre bidrag til disse temaene enn myndighetene og «markedet». Frivillighetens 
store fortrinn er dens evne til å knytte sammen mennesker i meningsbærende fellesskap – rundt 
aktiviteter, ideer, lokal tilhørighet, tro og politikk. Disse fortrinnene er knyttet til frivillige måter å 
organisere seg på, «eie» sitt eget initiativ og føle samhørigheten med de andre.  
 
Det vil alltid være en viss fare for at myndighetene, i sin iver etter å engasjere frivilligheten for en 
god sak, håndterer lag og foreninger som om de var del av det offentlige styringsapparatet. Derfor 
er det viktig at fylkeskommunens samarbeid gjennom partnerskaps- og driftsavtaler tar høyde for 
frivillighetens egenart, og ikke påfører organisasjonene forpliktelser som undergraver denne 
egenarten. Det kan, til tider, også være fare for at fylkeskommunen omtaler frivilligheten som om 
den inngår i den offentlige forvaltningen. Men lag og foreninger er eid av sine medlemmer, som selv 
bestemmer hva foreningen skal drive med.  
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I Viken spiller de frivillige paraplyorganisasjonene en viktig rolle som bindeledd mellom 
fylkeskommunen og det lokale foreningslivet. For Viken fylkeskommune er det derfor naturlig å 
styrke samarbeidet med paraplyleddene, og formidle egne budskap gjennom denne kanalen.  
 
Det vil også være viktig å stimulere frivillighetens nærhet til utfordringene og dens innovative 
egenskaper. Samarbeid vil her foregå rundt pilotprosjekter og aktiviteter. 
 
Fylkeskommunen kan yte direkte, økonomiske bidrag til å dekke driftsutgifter og den kan subsidiere 
driften ved å stille lokaler til disposisjon gratis, eller til redusert pris. For mange lag og foreninger er 
for eksempel fri tilgang til lokaler i skoler, kulturhus og andre offentlige bygninger viktig for å holde 
kostnadene nede. 
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Vedlegg 2: Fem langsiktige utviklingsmål for Viken 

 
1) Natur, klima og planetens tålegrense: I 2030 er hensynet til naturen og planetens 

tålegrense grunnleggende for all samfunnsutvikling i Viken. 

2) God livskvalitet og like muligheter: I 2030 lever alle mennesker i Viken verdige og 

meningsfylte liv. Vi har trygge arbeidsplasser og tilgang til relevant utdanning. Fylket 

kjennetegnes av gode, varierte boområder med levende møteplasser. 

3) Grønn og rettferdig verdiskaping: I 2030 er Viken en nyskapende, internasjonalt 

konkurransedyktig og mangfoldig næringsregion som leder an i det grønne skiftet. Vi har 

attraktive private og offentlige arbeidsplasser, velfungerende markeder, ledende 

forsknings- og kompetansemiljøer og høy sysselsetting. 

4) Omstilling og tillit: 2030 er Viken et sterkt og trygt samfunn, som kan møte både kjente 

og uforutsette utfordringer og endringer. 

5) Sammen skaper vi Viken: I 2030 har vi sterk kultur for samarbeid og kunnskapsdeling i 

Viken. Vi har sterke og forpliktende partnerskap hvor offentlige aktører, næringsliv, 

frivillighet, forskning og enkeltmennesker deltar. Samarbeidet foregår på tvers av geografi 

og forvaltningsnivåer. 

 

Kilde: Viken fylkeskommune, 2020a 

 
 
 

Vedlegg 3: Tabeller 
 

Tabell 1: Organisasjonsmedlemskap siste 12 mnd. blant personer bosatt i Viken og i øvrig 
befolkning. 2020. I prosent.  
 
Sysselsatt og medlem i:      Viken  Øvrig befolkning 
Fagforening eller arbeidstakerorganisasjon   40,1   46,0 
Bransje-, nærings- eller yrkesorganisasjon    16,8   17,2 
  
Medlem i:  
Idrettslag, idrettsforening eller idrettsklubb   27,5   25,3 
Velforening, grendelag eller annen nærmiljøorganisasjon  24,3   19,9 
Friluftslivsorganisasjon      16,0   15,0 
Friv. org. for menneskerettigheter/humanitære spm.  14,5   14,1 
Organisasjon for musikk, teater og kunst    11,0     9,9 
Pasient- eller pårørendeforening       9,3     9,0 
Politisk parti         6,4     7,8 
Friv. org. som arbeider med miljø- eller dyrevern                 5,3     4,9 
Religiøs forening         5,0     5,4 
Ikke-religiøs livssynsforening       4,0     3,0 
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Annen organisasjon      11,0     9,8 
Antall svar       1384   4644 
 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 
 
Tabell 2: Andel aktive/svært aktive medlemmer etter type organisasjon blant personer bosatt i Viken 
og øvrig befolkning. 2020. Prosent. 
 
        Viken  Øvrig befolkning  
Religiøse foreninger      72,0   60,2 
Organisasjon for musikk, teater og kunst     71,7   78,8 
Idrettslag, idrettsforening eller idrettsklubb   67,7   66,5 
Friluftsorganisasjon      43,0   39,3 
Friv. org. for menneskerettigheter/humanitære spm.  38,5   32,8 
Velforening, grendelag eller annen nærmiljøorganisasjon  38,3   44,9 
Pasient- eller pårørendeforening     33,4   32,0 
Friv. org. som arbeider med miljø- eller dyrevern   31,6   26,2 
Fagforening eller arbeidstakerorganisasjon    18,9   18,0 
Ikke-religiøs livssynsforening     14,2     8,5 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå 
 

 
Tabell 3: Andel som har utført frivillig innsats for ulike organisasjoner siste 12 mnd. blant personer 
bosatt i Viken og øvrig befolkning. 2020. Prosent. 
 
 
Frivillig innsats for:  
        Viken   Øvrig befolkning  
Idrettslag, idrettsforening eller idrettsklubb   15,8   14,5 
Velforening, grendelag eller annen nærmiljøorganisasjon  5,3   5,6 
Org. for menneskerettigheter eller humanitære spørsmål  4,5   4,0 
Organisasjon for musikk, teater og kunst    3,5   4,3  
Religiøs forening       3,1   3,0 
Friluftslivsorganisasjon      2,3   2,1 
Pasient- eller pårørendeforening     1,7   1,9 
Politisk parti/ungdomsparti     1,0   0,9  
Organisasjon som arbeider med miljø- eller dyrevern  0,6   0,6 
Ikke-religiøs livssynsforening     0,1  
Annen organisasjon      7,8   7,6 
 
Antall svar       1384   4644  
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Postboks 220, 1702 Sarpsborg 

Sentralbord: 32 30 00 00  

post@viken.no 

viken.no 

 

ICNPO-aktivitetsklassifikasjon 

Internasjonal standard Norsk standard 

ICNPO-nr. ICNPO-nr. 

1. Kultur og fritid 1. Kultur og fritid 

1 

100 

Kunst og kultur 1 

100 

Kunst og kultur 

1 

200 

Idrett 1 

200 

Idrett 

1 

300 

Annen rekreasjon og sosiale foreninger 1 

300 

Annen rekreasjon og sosiale foreninger 

2. Utdanning og forskning 2. Utdanning og forskning 

2 

100 

Grunn- og videregående utdanning 2 

100 

Grunn- og videregående utdanning 

2 

200 

Høyere utdanning 2 

200 

Høyere utdanning 

2 

300 

Annen utdanning 2 

300 

Annen utdanning 

2 

400 

Forskning og utvikling 2 

400 

Forskning og utvikling 

3. Helse 3. Helse 

3 

100 

Sykehus og rehabilitering 3 

900 

Sykehus, rehabilitering, psykisk helsevern og 

andre helsetjenester 

3 

300 

Psykisk helsevern og kriseintervenering 

3 

400 

Andre helsetjenester 

3 

200 

Sykehjem 3 

200 

Sykehjem 

4. Sosiale tjenester 4. Sosiale tjenester 

4 

100 

Sosiale tjenester 4 

000 

Sosiale tjenester inkludert nødhjelp og støtte 

- herav barnehager 
4 

200 

Nødhjelp og støttearbeid 
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4 

300 

Økonomisk og materiell støtte - herav barnevern 

- herav rusomsorg 

5. Miljøvern 5. Miljøvern 

5 

100 

Natur- og miljøvern 5 

000 

Natur-, miljø- og dyrevern 

5 

200 

Dyrevern 

6. Lokalmiljø og bolig 6. Lokalmiljø og bolig 

6 

100 

Samfunns- og lokalmiljøutvikling 6 

100 

Samfunns- og lokalmiljøutvikling 

6 

200 

Bolig 6 

200 

Bolig 

6 

300 

Arbeidsopplæring 
 

Foreløpig ingen registrerte enheter 

7. Politiske- og interesseorganisasjoner 7. Politiske- og interesseorganisasjoner 

7 

100 

Interesseorganisasjoner 7 

900 

Interesseorganisasjoner og juridisk 

tjenesteyting 

7 

200 

Juridisk tjenesteyting 

7 

300 

Politiske organisasjoner 7 

300 

Politiske organisasjoner 

8. Pengeutdelende stiftelser og 

frivillighetssentraler 

8. Frivillighetssentraler 

8 

100 

Pengeutdelende stiftelser og fond 
 

Under utvikling 

8 

200 

Frivillighetssentraler 8 

200 

Frivillighetssentraler 

9. Internasjonale organisasjoner 9. Internasjonale organisasjoner 

9 

100 

Internasjonale organisasjoner 9 

100 

Internasjonale organisasjoner 

10. Religion 10. Religion 

10 

100 

Tros- og livssynsorganisasjoner 10 

100 

Tros- og livssynsorganisasjoner 
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11. Yrkes-, bransje- og fagforeninger 11. Yrkes-, bransje- og fagforeninger 

11 

100 

Næringslivs- og 

arbeidsgiverorganisasjoner 

11 

100 

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 

11 

200 

Yrkessammenslutninger 11 

200 

Yrkessammenslutninger 

11 

300 

Arbeidstakerorganisasjoner 11 

300 

Arbeidstakerorganisasjoner 

12. Andre 12. Andre 

12 

100 

Ikke klassifisert andre steder 
 

Ikke med 

 

 

 

 


