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Til fylkespolitikere i Viken 
 
 
De frivillige organisasjonene i Viken er opptatt av frivillighetens rolle og samarbeid 
med Viken fylkeskommune. Vi mener at det tette og gode samarbeidet mellom oss 
og Akershus fylkeskommune er et godt grunnlag som kan videreføres. Vi peker i 
dette brevet på noen momenter som er viktige i utvikling av samarbeidet, og den 
nye planstrategien. 
 
De frivillige paraplyorganisasjonene er støttespillere til det lokale engasjementet innen idrett, 
kultur, helse, barn- og ungdomsarbeid og opplæring i frivillig sektor. Dette kommer vi fortsatt å 
være, men vi ønsker i tillegg å bidra til en positiv utvikling av Vikensamfunnet.  
 
Vi kan bidra til en positiv samfunnsutvikling, 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. 
 
De regionale paraplyorganisasjonene, deres medlemsorganisasjoner og lokale lag har altså 
spesielle forutsetninger for å bidra til utvikling av Viken, både lokalt og regionalt. Vi nevner her 
noen momenter som er avgjørende for at samskaping og samarbeid skal fungere: 
 

• De regionale paraplyorganisasjonene anerkjennes som legitime representanter for det 
brede frivillige organisasjonslivet i Viken, og tillates å delta i alle relevante planprosesser. 

• Basen i samskaping og samarbeid er gjensidig tillit, gode partnerskapsavtaler, gjerne 
bygget på dokumentet Frivillighet i Akershus - perspektiver og utfordringer og  
partnerskapsavtalene, samt at organisasjonene sikres en forutsigbar og grunnleggende 
god driftsøkonomi med muligheter for finansiering av konkrete prosjekter og tiltak. 

• Med dette som grunnlag har frivilligheten stort potensiale til å bli en sentral medspiller 
for å oppnå bærerkraftmålene, spesielt innen helse, inkludering, utjevning av ulikheter, 
demokratiutvikling og samarbeid for å nå målene.  



Paraplyorganisasjonenes felles høringsinnspill til planprosessen 

Vi har nedenfor summert opp våre innspill til Regional planstrategi. Vi har også levert disse med 
utførlig argumentasjon gjennom det digitale spørreskjemaet 

De tre viktigste utviklingsmulighetene vi ser i samfunnet i Viken er å 
1. Videreutvikle samarbeidet med de regionale paraplyorganisasjonene i hensikt å skape et godt 

grunnlag for samskaping, demokratiutvikling og en helhetlig by- og stedsutvikling 
2. Styrke de frivillige lag og foreninger for at de skal kunne være en arena for aktivitet og demokrati 

for hele befolkningen, herunder spesielt for å minimere alle former for utenforskap 
3. Øke utnyttelsesgraden av alle offentlige bygg for aktivitet og virksomhet i regi av frivillige lag og 

foreninger 
 
 
På hvilken måte kan de frivillige paraplyorganisasjonene bidra til at utviklingen går i ønsket 
retning? 
1. Vi kan i første rekke bidra gjennom å være en velfungerende og god paraplyorganisasjon for våre 

særorganisasjoner og lokale lag og foreninger 
2. Vi kan utvikle samarbeidet oss mellom bedre 
 
 
Hvem kan vi samarbeide med for å få til dette? 
Vi kan i første rekke samarbeide med 
1. Våre lokale og nasjonale medlemsorganisasjoner 
2. De øvrige paraplyorganisasjonene 
3. Politikere og administrasjon i Viken fylkeskommune 
4. Kommunene 
 
 
Hvilke rammebetingelser må være til stede for at vi kan utvikle mulighetene? 
For å kunne fungere godt og bidra effektivt til å utvikle mulighetene i Viken-området må vi ha 
1. Trygge og forutsigbare rammebetingelser for de regionale paraplyorganisasjonene, herunder 

bindende skriftlige partnerskapsavtaler med fylkeskommunen samt tillit fra både politikere og 
administrasjon 

2. Egnede steder å være for våre aktiviteter 
3. Kunnskap gjennom forskning og utviklingsarbeid 
 
 
Hvilke utfordringer ser vi for å lykkes med en bærekraftig samfunnsutvikling i Viken?  
1. At organisasjonene ikke blir tatt med når det bestemmes hvordan bærekraftmålene skal 

operasjonaliseres og rapporteres og at organisasjonene blir alene med å implementere 
bærekraftutviklingen i frivilligheten uten bistand fra fylkeskommunen 

2. Ikke alle innbyggerne i Viken har like muligheter til å delta i frivillige lokale lag og foreninger og 
deres virksomhet. 

3. De frivillige organisasjonene mangler ofte nok eller egnede lokaler og arenaer for å drive sin 
virksomhet 

 
 
Hvordan kan de frivillige paraplyorganisasjonene bidra til å løse utfordringene? 
Gjennom å jobbe med  

1 Livskvalitet, velferd og like muligheter 
2 Rettferdig økonomisk system 
3 Arealforvaltning, mat og energi 



4 Klimautslipp og energieffektivitet 
5 By og stedsutvikling 
6 Miljø og økologisk mangfold 

 
 
Hva må til for at vi kan løse utfordringene? 
Vi viser til vedlagte matrise for fylkeskommunale virkemidler med  
1. Regulatoriske og juridiske virkemidler 
2. Økonomiske og finansielle virkemidler 
3. Informativ mobiliserende virkemidler 
4. Forskning, utvikling og innovasjon 
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