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Til: Kulturdepartementet       Oslo, 17.10.2017 
 
 

INNSPILL TIL ARBEIDET MED EN NY FRIVILLIGHETSMELDING 
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 65 000 medlemmer. 14,5 % av Norges 
befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og 
arbeidsliv. En del av disse har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap 
i å mestre sin hverdag. Gruppen av hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Anslag viser 
at det i 2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.2 
 
HLF synes det er flott at departementet har satt i gang arbeid med en ny frivillighetsmelding, 
da det er ti år siden forrige melding. Vi ønsker med dette å benytte muligheten for å komme 
med innspill til den nye meldingen, og oppfordrer departementet til å legge opp til en 
inkluderende og åpen prosess med gode muligheter for medvirkning gjennom hele arbeidet 
med meldingen.  
 
Frivillig sektor er en viktig del av norsk samfunnsliv, og dermed spiller frivillig sektor en viktig 
rolle for at Norge skal leve opp til forpliktelsene etter FNs konvensjon om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). I CRPD blir retten til medbestemmelse, samt 
rett til deltakelse i politisk, sosialt, sivilt og kulturelt liv stadfestet, men det gjenstår fortsatt 
mye før personer med nedsatt funksjonsevne kan fullt ut delta i samfunnet.  
 
Vi ber departementet om å undersøke om personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet 
til å delta i alle deler av frivilligheten, identifisere eventuelle hindre og komme med tiltak som 
sikrer at alle har lik mulighet til å delta i frivillig arbeid.  
 
Overordnede målsetninger for frivillighetsmeldingen 
I St. Meld 39 (2006-2007) Frivillighet for alle ble det satt fem overordnede målsetninger for 
den statlige frivillighetspolitikken. Det er særlig tre av disse vi ønsker å trekke frem som 
overordnede målsetninger som bør videreføres. Disse tre er: 
 

 Å sikre frivillighetens uavhengighet og mangfold. 
 Å legge til rette for at alle kan delta i frivillig arbeid.  
 Å sørge for bedre vilkår for frivillig virke.  

 
For HLF er det viktig at den statlige frivillighetspolitikken legger opp til gode rammevilkår for 
frivillig arbeid, som for oss handler konkret om at frivillige må få bruke mest mulig av sin tid 
på det som engasjerer dem og at samhandlingen med det offentlige ikke medfører en terskel 
til å ta på seg oppgaver og være aktiv bidragsyter.  
 
Likepersonsordningen 
Pasient- og velferdsorganisasjoner utgjør en stor andel av frivilligheten, og gjør i samarbeid 
med det offentlige et svært viktig arbeid. Gjennom likepersonsordningen yter våre frivillige 

                                                
1  B Engdahl and others, ‘Screened and Unscreened Hearing Threshold Levels for the Adult Population: Results from the Nord-
Trøndelag Hearing Loss Study.’, International Journal of Audiology, 2005, 44 edition, pp. 213–30. 
2  ‘Hearing Impairment among Adults’ (HIA, Senter for medisinsk metodevurdering, 2001). 

https://www.regjeringen.no/contentassets/68b20a00c377479c98d8bac4c4e38cf6/no/pdfs/stm200620070039000dddpdfs.pdf
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svært viktig støtte til personer som må lære seg å leve med sin diagnose. Dette og behovet 
for et tettere samarbeid med brukerorganisasjonene anerkjennes blant annet av Helse- og 
omsorgsdepartementet, som i Statsbudsjettet for 2017 skriver:  

“Regjeringen mener brukerorganisasjonenes ulike tilbud er en underbrukt ressurs, både fordi de besitter 
en unik kompetanse, og fordi bærekraft i helse- og omsorgstjenesten fremover krever at alle gode krefter 
spiller sammen. Da kan man ikke la være å bruke de tilbudene som finnes eller la brukerorganisasjonene 
stå med lua i hånda for å få bidra.”3 

 
“For å fremme et tettere samarbeid med brukerorganisasjonene på kommunalt nivå, og i større grad 
nyttiggjøre oss deres kompetanse og ressurser, vil HOD stille krav om medvirkning fra 
brukerorganisasjonene for å yte tilskudd til kommuner, både til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.”4 

 
Likepersonstilbudet er et viktig tilbud, som sammen med det offentlige helsetilbudet og 
hjelpemidler fra NAV bidrar til at en person med nedsatt hørsel opplever å mestre sin 
hørselshemming. Dessverre ser vi at det er store variasjoner i hvordan kommunene arbeider 
og samarbeider med likepersonene i sin kommune. Noen steder fungerer samarbeidet godt, 
hvor de hørselshemmede blant annet får tips om tilbudet fra den kommunale 
hørselskontakten. Andre steder blir den hørselshemmede i stor grad overlatt til seg selv.  
 
For at likepersonsordningen skal fungere godt er vi avhengig av at ordningen sikres 
tilstrekkelig finansiering. Selve likepersonsarbeidet er og skal være frivillig, men det krever 
administrasjon, opplæring og tilrettelegging for å ha gode likepersoner. Derfor er det synd at 
direktoratet har justert vektingen i tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner slik at 
likepersontilskuddet utgjør en mindre andel av det tilskuddet som gis til pasient- og 
brukerorganisasjoner. Ut over dette bør den kommende frivillighetsmeldingen se på hvordan 
stat, fylke og kommune kan legge til rette for et bedre samarbeid med pasient- og 
brukerorganisasjonene. Det finnes mye verdifull kompetanse og erfaring i disse 
organisasjonene, som ikke blir brukt i offentlig forvaltning fordi man ikke blir invitert med inn.  
 
Brukermedvirkning  
Brukermedvirkning er en viktig lovfestet rettighet innen kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at de som berøres av en beslutning, enten selv 
eller gjennom representanter fra brukerorganisasjoner, får innflytelse på 
beslutningsprosessene. Brukermedvirkning er lovfestet på både individ- (pasient- og 
brukerrettighetsloven kap 3) og på systemnivå (helse- og omsorgstjenesteloven, 
helseforetakloven).  
 
Brukermedvirkning på systemnivå foregår gjennom representasjon oppnevnt på vegne av 
brukerorganisasjonene. Det er åpenbart at brukere bidrar med viktige perspektiver som 
bidrar til å utvikle helsetjenestene, men i hvor stor grad det frivillige engasjementet blir 
ivaretatt og hvilke rammebetingelser som brukermedvirkerne har varierer. HLF mener et 
minimumskrav til de som har brukermedvirkningsorgan er at det skal tilbys opplæring i å 
være brukermedvirker, samt at utgifter i forbindelse med å være brukerrepresentant dekkes 
av oppdragsgiver. 
 
Momskompensasjon  
                                                
3 Statsbudsjettet for budsjettåret 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet side 289. 
4 Ibid. 
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Momskompensasjonsordningen slik vi kjenner den i dag er et resultat av omleggingen av 
avgiftssystemet i 2001. Vi kan ikke se at den pågående underfinansieringen av ordningen, 
som medfører avkorting er en oppfølging av Stortingets vedtak fra omleggingen av 
avgiftssystemet og opprettelsen av momskompensasjonsordningen. Fordelen med 
momskompensasjonsordningen (og andre ordninger med tilsvarende innretning) er at den 
bidrar til å styrke organisasjonsfriheten, da den gir uttelling på bakgrunn av faktisk aktivitet 
heller enn politisk styrt frivillighet. Dette bidrar til å støtte opp under en overordnet målsetting 
om at frivilligheten skal være uavhengig.  
 
Momskompensasjonsordningen ble behandlet i et Dok8 forslag i juni i år hvor Stortinget 
vedtok: “Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige 
organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at 
midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.”5 HLF ber regjeringen 
følge opp dette vedtaket fram mot neste budsjettprosess.  
 
Tiltak for å støtte opp under barne- og ungdomsfrivilligheten 
Et av de viktigste tiltakene regjeringen kan gjøre for å støtte opp under barne- og 
ungdomsfrivilligheten er å styrke og å videreutvikle frifond som forvaltes av LNU. For HLFs 
ungdomsorganisasjon HLFU er dette den viktigste støtteordningen for lokal aktivitet og 
frivillighet. Videre ønsker vi å støtte opp under LNUs nye støtteordning Aktivitetsstøtta - 
Herreløs arv, samt LNUs andre tilskuddsordninger.   
 
Først og fremst ønsker vi her å påpeke at det har skjedd mye bra på frivillighetsfeltet for barn 
og unge, både i LNU og arbeid som LNU har stått for som forenklingsarbeidet opp mot 
Fordelingsutvalget. Dette gjelder særlig forenkling i rapportering og vi oppfordrer 
departementet til å arbeide videre med dette. Enklere revisorberetninger, hvor samme 
beretning kan brukes på tvers av tilskuddsordninger sparer frivilligheten ikke bare for penger, 
men også administrativt arbeid.  
 
Den viktigste støtteordningen for HLFU er driftsstøtten som fordeles gjennom 
Fordelingsutvalget.6 Potten som fordeles gjennom Fordelingsutvalget blir konsumprisjustert 
hvert år, men fordi at det er flere organisasjoner som blir støtteberettiget fører det til en reell 
nedgang i tilskudd til organisasjonene. Vi ber derfor departementet se på en styrking av 
Fordelingsutvalget som et ledd i å støtte opp under frivilligheten til barn og unge med 
funksjonsnedsettelser.  
 
Kommunal tilrettelegging for frivilligheten 
En av de overordnede målsetningene for frivillighetsarbeidet har vært å “sørge for bedre 
vilkår for frivillig virke lokalt.”7 Den kanskje viktigste utfordringen å ta tak i her er de 
kommunale rammevilkårene for frivilligheten. Et stort problem for lokallagene i HLF og HLFU 
er å finne egnede steder å møtes som er tilrettelagt. Utfordringen er at de lokalene som er 
tilgjengelige og tilrettelagte ofte finnes på kostbare konferansesenter og lignende som 
lokallagene ikke har råd til å leie Vi ber derfor om at Frivillighetsmeldingen tar for seg de 

                                                
5 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=68628&dnid=1 
6 http://www.fordelingsutvalget.no/ 
7 St, meld 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, side 11 
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kommunale rammevilkårene for å drive frivillig arbeid, herunder lokale tilskudd og tilgang på 
egnede lokaler.   
 
Oppfølging av Frivillighetsmeldingen av 2007 
Vi håper at departementet benytter anledningen til å se hvorvidt tiltak iverksatt som følge av 
forrige frivillighetsmelding har hatt ønsket konsekvens.  
 
Vi ser frem til at departementet samler tall for frivilligheten og ser på utviklingen over tid. 
Frivillighetsmeldingen fra 2007 sammenlignet blant annet antall medlemsskap for personer 
med og uten nedsatt funksjonsevne, og fant at personer med nedsatt funksjonsevne var 
medlem av mer eller mindre like mange organisasjoner, men at typen organisasjon man var 
medlem av varierte. En av de store svakhetene ved Frivillighetsmeldingen av 2007 er at den 
i mangel på data om aktiv deltakelse og frivillig arbeid for personer med nedsatt 
funksjonsevne, konkluderer med at “det å melde seg inn i en organisasjon imidlertid må sees 
på som et aktivt uttrykk for engasjement”.8 Det er en stor avstand fra å melde seg inn i en 
organisasjon og det å faktisk bli inkludert, delta i aktivitetene og ha reell mulighet til å påta 
seg verv og lederposisjoner. 
 
Deltakelse i frivillige organisasjoner gir et verdifullt sosialt fellesskap og mulighet til å prøve 
seg i nye og uvante roller. Det kan gi en følelse av mestring, samt verdifull erfaring som kan 
brukes til arbeidstrening og følgelig gjøre det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi 
forventer derfor at den kommende Frivillighetsmeldingen følger opp FNs konvensjon om 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og undersøker den reelle deltakelsen 
og inkluderingen av personer med nedsatt funksjonsevne i frivillig sektor.  
 
Videre så Frivillighetsmeldingen på samspillet mellom frivilligheten og politiske partier, og 
ikke minst politikernes bakgrunn. Personer med nedsatt funksjonsevne utgjør omtrent 15 
prosent av den totale befolkningen, men det er lite som tilsier at de utgjør 15 prosent av de 
folkevalgte, verken på nasjonalt eller kommunalt nivå. Her ber vi departementet se på 
funksjonsnedsattes mulighet til politisk deltakelse, og da i særdeleshet muligheten til å ta på 
seg folkevalgte verv.  
 
HLF mener departementet i tillegg bør se på om lovfestingen av råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne har hatt ønsket effekt. Lov om råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne ble vedtatt i 2005 og trådte i kraft 2007. Departementet bør undersøke om 
lovfestingen har bidratt til at personer med nedsatt funksjonsevne i større grad blir hørt i 
saker som angår dem. Det hadde også vært interessant å se om disse rådene har ført til 
høyere aktivitet og mer frivillighet blant personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
Oppsummert mener HLF at meldingen må: 

 Sikre full momskompensasjon for frivilligheten.  
 Sikre gode rammevilkår for likepersonsordningen.  
 Sikre gode rammevilkår for brukermedvirkning, herunder å se på tiltak for å sørge for 

at brukermedvirkerne blir tilbudt opplæring og at utgifter i forbindelse med å være 
brukerrepresentant dekkes.  

                                                
8 St. meld nr 39 (2006-2007) side 75 
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 Se på hvordan stat, fylke og kommune bedre kan legge til rette for samarbeid med 
pasient- og brukerorganisasjonene.  

 Styrke Fordelingsutvalget som et ledd i å styrke frivilligheten til barn og ungdom med 
funksjonsnedsettelser. Styrke og videreutvikle støtteordningene forvaltet av LNU.  

 Undersøke om personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å delta i alle 
deler av frivilligheten, identifisere eventuelle hindre og komme med tiltak som sikrer 
at alle har lik mulighet til å delta i frivillig arbeid.  

 Se på tiltak for kommunal tilrettelegging for frivilligheten. 
 
Ta kontakt på ness@hlf.no eller mobil 99579667 for ytterligere informasjon. HLF ønsker å 
være en medspiller med det offentlige for å gjøre hverdagen bedre for hørselshemmede.  
 
 
Med vennlig hilsen 

     
  
Merete J. Orholm                                    Julie Ness 
Leder av interessepolitisk avdeling      Interessepolitisk rådgiver 
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