
Hvordan kan frivilligheten 
bidra til samhold og 
felleskap igjen? 
Kjell Erik Øie, Frivillighet Norge



Styreleder i Frivillighet Norge

Avdelingsdirektør Kirkens Bymisjon

Ex politiker 

6

Hvem er  jeg?



• Samhold og felleskap betyr bedre 
helse og livskvalitet 

• Frivillighet har stor betydning for 
samhold og fellesskap 

7

Hva er kjernen i det jeg skal 
snakke om 



Få flere nye med i frivilligheten

Gjøre flere arenaer tilgjengelige 

Skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper 

8

Mål for frivillighetens år



• Offentlig sektor

• Kommersiell sektor 

• Ideell sektor 

Det er kun ideell sektor som i stort har satt frivillighet i system. Derfor må 
vi ta utgangspunkt i ideell sektor  

9

Vi har tre sektorer i Norge



Utfører arbeidsoppgaver

Innebærer sosial kontroll

Knytter mennesker sammen 

Er et lim mellom enkeltmennesker og samfunnet 

Er helsefremmende og forebyggende 

10

Hva innebærer frivillighet?



11



Fordi frivilligheten er en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp under

For å være til nytte

Fordi det gir meg økt livsglede

For å kunne bidra i saker jeg brenner for 

(Kirkens Bymisjons frivillighetsundersøkelse)

12

Hva er den viktigste årsaken tl at du ble 
frivillig?



13

Frivillighet under Korona





Skole og arbeidsliv har  endret seg og vil endre seg videre

Vil vår sosiale omgang endre seg på sikt?

Har vi fått nye grupper med nye behov?

Har vi fått mer fattigdom materielt og sosialt?

Har vi fått mindre sosial kontrol?

15

Den nye normalen 



Det er fortsatt mange der ute som venter på å bli spurt 

Hold fast på den «profesjonelle» frivilligheten 

Identifiser nye behov 

Bygg ned barrierer 

Finnes det en digital frivillighet?

16

Hvordan rekruttere og beholde frivillige inn i 
en ny tid
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