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Frivilligheten i Norge

• 5 millioner innbyggere 
• 10 millioner medlemskap i frivillige organisasjoner

• 100 000 lag og foreninger rundt i hele landet
• 63 % av den voksne befolkningen gjør frivillig arbeid
• 90 % av barn og ungdom deltar i organisert fritidsaktivitet



Frivillighet Norge
Interesseorganisasjon og samarbeidsforum 
for frivillige organisasjoner i Norge

• 320 medlemsorganisasjoner 
• Synlig og offensiv poliFsk aktør
• SFmulere Fl økt frivillig innsats
• Kompetansebase for frivillig sektor
• Synliggjøre og bidra Fl mangfold i frivillig 

sektor.
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Styrearbeid



Anbefalinger for godt styrearbeid
• Styringsprinsippet
• Åpenhetsprinsippet
• Forsvarlig økonomiforvaltning
• Etisk forsvarlig inntektsskapende arbeid
• Planlegging
• Evaluering
• Aktivisme
• Samarbeid med andre
• God og inkluderende organisasjonskultur
• God ledelse av frivillige
• Være en god og forsvarlig arbeidsgiver.
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Styringsprinsippet
• Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk

styrte
• Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter og er 

overordnet ansvarlig for all virksomhet mellom to 
årsmøter
• Styremedlemmene er ikke eiere, men har fått i oppdrag å 

forvalte organisasjonens formål og ressurser fra organene 
som velger dem. 
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Medlemmer

• Hvem er medlemmene hos dere?
• Medlemmer er de som har betalt medlemskonFngent eller på annen måte 

bekreTet at de ønsker å være medlem
• Må betale minst 50 kr per år for at de skal være tellende medlemmer

• Medlemmer har reU Fl å delta i organisasjonsdemokraFet.
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Oppgave

• Hvordan ivaretas organisasjonsdemokratiet hos dere?
• Har noen noen gode erfaringer og dele?



Årsmøtet

• Velge styremedlemmer
• Bestemme overordnet hva organisasjonen skal være og jobbe med
• Bestemme overordnet budsjett
• Bli orientert om fjorårets regnskap
• Bestemme eventuelt honorar til styremedlemmer.

15.01.2020 Frivillighet Norge 9



Styrets oppgaver

• Vedta hvordan man skal nå målene årsmøtet har bestemt
• Hva skal vi faktisk gjøre
• Ønsker vi flere medlemmer
• Hvordan skal vi få flere medlemmer
• Hvor mange frivillige trenger vi
• Hvordan skal vi rekruttere frivillige
• Hvor mye penger trenger vi
• Hvordan skal vi skaffe penger.
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Styremedlemmer

• Bør ha minst fem medlemmer
• Leder, nestleder og tre styremedlemmer

• Bør velges for ett – fire år hver gang
• Alle bør få sitt ansvarsområde.
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Styremøte innkalling og referat

• Når og hvordan legge en plan for året
• Frister for å sende ut sakspapir
• Hva bør sakspapirene inneholde
• Hvordan gi medlemmene beskjed om styremøte
• Hva skal komme frem i referatet

• Hvem er til stede
• Hvor og når
• Hvem stemte for og hvem i mot

• Hvordan gjøre referatet tilgjengelig for medlemmer. 
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Frivillige

• Frivillige er ofte medlemmer, men i tillegg bidrar de til aktivitet i organisasjonen
• Frivillige utfører jobben som årsmøtet og styret har bestemt
• Hvis dere har frivillig aktivitet kan dere i tillegg registreres i Frivillighetsregisteret

• Momskompensasjon
• Grasrotandel
• Flere og flere tilskuddsordninger.
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Økonomi



Forsvarlig økonomiforvaltning
• Styret skal sørge for at organisasjonens regnskap seUes opp 

i tråd reglene for god regnskapsskikk og at det foreligger 
forsvarlige kontrollru2ner for bruk av organisasjonens 
midler
• Styret skal sørge for at organisasjonen innfrir forpliktelser 

den har i henhold Fl offentlig regelverk og kontrakter.
• Styret skal sørge for at organisasjonen har en 

inntektsstrategi som gir forutsigbare og Flstrekkelig frie 
inntekter, fra flere inntektskilder, slik at organisasjonen kan 
realisere siU formål.
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Etisk forsvarlig inntektsskapende
arbeid
• Styret er ansvarlig for det inntektsskapende arbeidet og for 

åpen transparent kommunikasjon med bidragsyterne og 
andre om organisasjonens forvaltning og bruk av penger og 
andre verdier
• Tilskudd, støtte, gaver og kontingenter skal brukes på 

organisasjonens formål og på den måten organisasjonen 
har oppgitt overfor bidragsyterne.
• Innsamling er en viktig inntektskilde for frivilligheten. 

Styret skal sørge for at organisasjonen holder høy etisk 
standard i alle deler av inntektsarbeidet, og for at 
organisasjonen kan dokumentere at innsamlede midler 
brukes til formålet de ble samlet inn til.
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• Har dere gjort vurderinger av hvem dere får midler av, og hvem dere 
ønsker å få midler fra?



• Vi sier ofte at man må ha kontroll på økonomien, men hva betyr det 
for dere?



Å ha kontroll på økonomien

• Skatter og avgifter
• Regninger og forpliktelser
• Forsikringer og rapporter
• Tilskudd
• Regnskapsrapporter
• Mislighold
• Likviditet
• Styret får regnskapsrapporter minst 4 ganger per år
• Styret har handlingsplikt.



Case Potensielt underslag

• Det går rykter i organisasjonen om at den som håndterer årets loddsalg tar en del 
av inntektene til seg selv.
• Hvilke verktøy har styret? Hvordan vil styret gå frem?



OBS økønomi

• Selger dere Fng for mer enn 140 000,- kan det godt være dere blir MVA-plikFge, 
det må i Flfelle sjekkes nøyere
• Honorar/lønn under 10 000 er skaUefriU for den som moUar det, men 

organisasjonen skal betale arbeidsgiveravgiT og rapportere Fl Brønnøysund og 
NAV
• Arbeidsmiljøloven gjelder hvis du har ansaUe i Fllegg Fl frivillige

• Og kan gjelde uanseU hvis de frivillige ubører farlig arbeid
• hUps://www.skaUeetaten.no/bedriT-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-

ideelle-organisasjoner/skaU-for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/

• hUps://www.skaUeetaten.no/bedriT-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-
ideelle-organisasjoner/skaU-for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/

• hUps://www.arbeidsFlsynet.no/arbeidsforhold/anseUelse/frivillig-arbeid/
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/organisasjonen-som-arbeidsgiver/
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/frivillig-arbeid/


Sjekkliste

1. Kontrollerer vi regnskapet minst 4 ganger i året
2. Har vi budsjett for i år og for de neste driftsårene
3. Har vi rutiner for innfri alle forpliktelser innen de frister som gjelder
4. Er vi MVA-pliktige
5. Betaler vi arbeidsgiveravgift
6. Har vi rutiner for å forebygge risikoen for misbruk av penger og 

eiendom/eiendeler? Er disse kjent i organisasjonen
7. Har vi de nødvendige ansvars- og skadeforsikringene
8. Forvaltes organisasjonens midler på en forsvarlig måte?



Sjekkliste

9. Har vi en inntektsstrategi som sikrer uavhengighet og stabil drift om en inntekt skulle 
svikte

10. Har vi retningslinjer for de ulike inntektsskapende metodene
11. Sjekker vi at våre samarbeidspartnere følger lover og regler, og holde høy etisk 

standard i sin virksomhet
12. Sørger vi for at samarbeidet vårt med partnere i privat, offentlig og frivillig sektor ikke 

utfordrer vår uavhengighet
13. Kan medlemmer og andre interessenter lett finne informasjon våre inntekter og 

utgifter
14. Holder vi utgiftene til det inntektsskapende arbeidet på et forsvarlig nivå
15. Drøfter vi våre innsamlingsmetoder jevnlig
16. Informerer vi givere og omgivelser om hvordan gaver blir brukt?



Veien videre

• Hvor har vi forbedringspotensiale i arbeidet med økonomi og inntektsskapende 
arbeid
• Hva skal vi prioritere å jobbe med videre
• Hva trenger vi mer kunnskap og kompetanse om
• Hvilke saker skal styret behandle videre om økonomi og inntektsarbeid?



Politisk påvirkning



Politisk påvirkning

1. Det viktigste er å fremstå på en god måte i hverdagen
2. Så å vite hva man vil
3. Å vite når man kan påvirke hva
4. Hvem kan man påvirke
5. Hvordan bør man påvirke
6. Hvem bør påvirke
7. Husk, «alle» vil være enige om at du har en god sak
• Men hvordan kan du sikre at den prioriteres over andre gode saker.



Vis frem din organisasjon

• Hva bidrar din organisasjon med i lokalmiljøet
• Hvem er din organisasjon sin helt





Enda bedre, 
handlingsplaner

• Anleggsplan for idreUs- og nærmiljøanlegg og fysisk akFvitet

• Boligsosial handlingsplan

• Digitaliseringsstrategi 
• Handlingsplan for bekjempelse av vold

• Handlingsplan; Barn og unge i lavinntektsfamilier
• Kommuneplanens samfunns- og arealdel

• Plan for integrering

• Plan for trygt og godt skolemiljø
• Plan, innhold og kvalitet i SFO

• Strategisk plan for grunnskolen
• Økonomiplan.

https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/ic7fc4d38-9cde-49a9-be39-899f9203b264/anleggsplan.pdf
https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/i56a97837-ada4-49be-bc96-783eb3b38ba0/boligsosial-handlingsplan.pdf
https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/i8495fc35-0d03-4ada-90ea-8e5fedda9d52/digitaliseringsstrategi_krageroe_2016-19.pdf
https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/i7427fadc-84ba-4356-99cd-9737a1415d4f/handlingsplan_mot_vold_i_naere_relasjoner_12-16.pdf
https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/i9f73d5b8-8105-45ce-bff6-814352bdb432/barn-og-unge-i-lavinntektsfamilier.pdf
https://www.kragero.kommune.no/tjenester/lokaldemokrati/horinger-planer-reglementer/planer-og-rapporter/vedtatte-planer/kommuneplanens-samfunns-og-arealdel.1815.aspx
https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/if3e3a452-5765-40fb-be57-86b191702997/plan-for-integrering.pdf
https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/i4c970f18-fea8-446f-a5e7-bb71111c838a/trygt-og-godt-skolemiljo.pdf
https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/if3e19ec9-1854-4782-a8f7-e34fd2593c0d/plan-innhold-og-kvalitet-i-sfo.pdf
https://www.kragero.kommune.no/_f/p1/i88469082-cafa-4273-a777-9208b49144dd/strategisk_plan_for_grunnskole.pdf
https://www.kragero.kommune.no/tjenester/lokaldemokrati/horinger-planer-reglementer/planer-og-rapporter/vedtatte-planer/okonomiplan.1795.aspx


Sjekklsite

• Hva vil dere?
• Når bør dere påvirke?
• Hvem bør dere påvirke?
• Hvordan kan du sikre at din sak blir prioritert?



Tips til slutt

• Bruk mange ulike kanaler: Sosiale medier, medier, uformelle og formelle møter 
og innspill
• Bygg nettverk, selv med de som ikke umiddelbart ser viktige ut
• Finn noen som brenner for saken din
• Finn innganger til din sak i andre saker og andres behov
• Legg til rette for deling – både personlig og digitalt
• Legg opp til korte møter og konkrete budskap
• Det er ikke medienes ansvar å få deg i media
• Det er ikke politikernes ansvar å snakke med deg
• Det er ikke ditt ansvar å gjøre det politikerne vil
• Finn venner som vil det samme som deg.



Søknadsskriving



Hvem kan jeg få penger fra

• Staten
• Heledirektoratet
• IMDi
• Bufdir
• Kulturdepartementet

• Kommunen
• Flere lokale ordninger

• NMF
• Frifond

• Stiftelser
• Sparebankstiftelsen
• Extrastiftelsen
• Gjensidigestiftelsen

• Lokalbanken
• Privat næringsliv

• Store nasjonale selskap
• Lokalt næringsliv

• Privatpersoner
• Facebook
• Lodd
• Salg av Fng

• Tilskuddsportalen.no



Prosjekt eller driI

• Et prosjekt er aktiviteter som er avgrenset fra de aktivitetene en organisasjon 
vanligvis gjennomfører, som er avgrenset i tid og som har et klart mål for hva 
man vil ha oppnådd når prosjektperioden er over



Finn ut hva du vil gjøre

• Hva ville dere gjort med mer ressurser?



Finn en støtteordning

• Hvem kan søke
• Hva kan du søke om
• Snakk med saksbehandler og organisasjoner som har fått midler før
• Gjør dere selv unike

• Krav til gjennomføringen av prosjektet 
• Søknadsfrist, sett av nok tid
• Behandlingstid
• Krav til innholdet i søknaden. Søknadsskjema
• Rapport og krav til rapporten



Sjekkliste

• Pass på at støUeordningen passer dere
• Snakk med organisasjoner som har søkt før
• Se hvem som har fåU før og hva det er giU Flskudd Fl
• Sørg for at det er en rød tråd i søknaden
• Sørg for at organisering, gjennomføring og finansiering henger sammen
• Planlegg prosjektet før du skriver
• Hold deg Fl rammene i søknaden, ikke lever alt mulig
• Hold frister
• Tenk på rapporten når dere skriver, lar det seg rapportere på en god måte



Årsaker Jl avslag

• Har ikke lest retningslinjene godt nok
• Ikke riktig målgruppe
• Søker om midler til drift i stedet for prosjekt 
• Skriver ikke hvordan ting skal gjøres 
• For lite informasjon 
• Mangelfullt budsjett
• Ofte kan søknaden være god, men det er for mange som konkurrerer om de 

samme midlene. 



Hva tar dere med dere hjem


