
 
 
 

         
 
           
 
 
  
 

 
 
 
          dato 23.11.2020 
Til 
Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, 
Tonje Kristensen 
 
 
Regional frivillighet i Viken - Frivillighetsåret 2022 
 
Vi viser til din deltakelse på Frivillighetskonferansen 19. oktober – det er tydelig at frivillighet 
er en sak både du, fylkesrådet og fylkeskommunen er opptatt av. Vi er også kjent med 
fylkeskommunens planer for utvikling av en frivillighetsstrategi, og vi i de frivillige regionale 
paraplyorganisasjonene vil gjøre vårt beste for å bidra i denne prosessen. Vi viser også til 
vårt første innspill til Regional Planstrategi for Viken (vedlagt). 
 
De frivillige paraplyorganisasjonene er støttespillere for det lokale engasjementet innen 
idrett, kultur, helse, barne- og ungdomsarbeid og opplæring i frivillig sektor. Vi mener at vi 
også bidrar til en positiv utvikling av Vikensamfunnet, fordi vi formidler signaler fra 
fylkeskommunen ut til organisasjonslivet, samler synspunkter og meninger fra alle våre 
medlemmer og gir konstruktive innspill både til løpende politikk og i forbindelse med 
høringer. Dette er en viktig funksjon for et levende demokrati basert på samskaping og 
samarbeid. 
 
Dette er tema som det er viktig kommer frem under Frivillighetsåret 2022. 
 
Vi ønsker at Viken fylkeskommune og vi sammen kan fronte «Regional organisert 
frivillighet» som et hovedtema for Frivillighetsåret 2022. 
 
Vi ber derfor om at Viken fylkeskommune kan  

1 påta seg å engasjere seg i Frivillighetsåret 2020 med regional frivillighet som tema 
2 sende en henvendelse til Frivillighetsåret 2020 v/Birgitte Brekke med sikte på å få 

«regional frivillighet» som tema og bruke Viken som eksempel: «Viken Viser Vei» 

 
KS har sin nasjonale Frivillighetskonferanse 8. desember, med tema «Frivillighetsåret 2022». 
Birgitte Brekke skal holde innledning på denne. Vi håper at dere kan vurdere vår 



henvendelse raskt, slik at vi kan sende henvendelsen så tidlig at Birgitte Brekke kan ta med 
seg Viken sitt innspill i sin innledning på konferansen. 
 
 
Ta gjerne kontakt med oss for utfyllende kommentarer og innspill.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Sigurd Vestrheim / s Karianne Lotterud / s 
styreleder styreleder 
Viken barne- og ungdomsråd Viken teaterråd 
 
Petter Spæren / s Jon G. Olsen / s 
Leder samarbeidsutvalget for styreleder 
Musikkrådene i Viken Voksenopplæringsforbundet i Akershus 
 
Turid Williksen / s 
1. nestleder 
Viken idrettskrets 
 
 
Vedlegg: 

• Felles høringsinnspill fra paraplyorganisasjonen til Regional Planstrategi for Viken 
 
Kopi: 

• Leder for komité for kultur i Viken fylkeskommune, Cecilie Agnalt 
• Direktør for kultur og mangfold i Viken, John Arve Eide 


