
 

 

 
 
 

         
 
           
 
 
  
 

 
 
 
          dato 24.06.20 
Til 
Fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold 
Viken fylkeskommune, administrasjon 
 
 
 
VIKEN FYLKESKOMMMUNES BUDSJETT FOR 2021 
De frivillige paraplyorganisasjonene i Viken er opptatt av frivillighetens rolle og 
samarbeidet med Viken fylkeskommune. Vi mener at frivillighetens rolle på regio-
nalt nivå er viktig for samfunnsutviklingen. Frivilligheten ønsker at Viken fylkes-
kommune bidrar til å utligne ulikhet på frivillighetsområdet i Viken gjennom en ge-
nerell styrking av rammevilkårene på fem millioner. Utenforskap på grunn av ulike 
faktorer er noe mange barn og unge opplever. Vår rolle er å utvikle og støtte lokallagene 
slik at flest mulig kan delta – på tross av økonomiske utfordringer, kulturelle barrierer eller 
andre forhold.  
 
Vi viser til tidligere høringssvar til strategiplanen. 
 
De frivillige paraplyorganisasjonene er støttespillere til det lokale engasjementet innen idrett, 
kultur, helse, barn- og ungdomsarbeid samt opplæring i frivillig sektor. Alle frivillige organisasjo-
ner bidrar til en positiv samfunnsutvikling, fordi de formidler signaler fra fylkeskommunen ut til 
organisasjonslivet og befolkningen, samler synspunkter og meninger fra medlemmer og gir 
konstruktive innspill både til løpende politikk og i forbindelse med høringer. Dette er viktige 
funksjoner for et levende demokrati basert på samskaping og samarbeid.  
 
Vi er opptatt av at organisasjonslivet har trygge og forutsigbare rammebetingelser. Det eksiste-
rer imidlertid store ulikheter innenfor frivillighetssektoren i fylket. Den ønsker vi at Viken fylkes-
kommune bidrar med å utligne med en generell styrking av rammevilkårene på fem millioner 
kroner.  
 
Etablering av nye organisasjonsledd for Viken gitt har gitt merarbeid og dermed også økte kost-
nader. Samtidig er forventningene til hva frivilligheten skal bidra med ikke blitt redusert, verken 
fra vår side og eller fra fylkeskommunen. Frivilligheten har organisert seg tett til fylkeskommu-
nen fordi vi ser at dette muliggjør felles måloppnåelse. Vi har i vårt høringsbrev pekt på at frivil-
ligheten har et stort potensial til å bli en sentral medspiller for å oppnå bærerkraftmålene, 



 

 

spesielt innen helse, inkludering, utjevning av ulikheter, demokratiutvikling og samarbeid for 
å nå målene. For å klare dette er en styrking av organisasjonene viktig. Samtidig gjør sterke 
og velfungerende paraplyorganisasjoner det enklere for fylkeskommunen å lykkes med sine pla-
ner.  
 
Vi ønsker til slutt å invitere oss til et møte for å utdype våre tanker og diskutere felles mulighe-
ter, og hvordan vi kan bidra enda bedre til utvikling av hele Viken-samfunnet.  
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

 

Kari Bjørnø Vangen /s Tone Runsjø /s 
daglig leder  daglig leder 
Akershus Barne- og ungdomsråd Viken teaterråd 
 
 
Jon G. Olsen /s Marit Sørlie 7s 
daglig leder Akershus musikkråd regionkonsulent 
for samarbeidsutvalget for Voksenopplæringsforbundet i Akershus 
Musikkrådene i Viken  
 
 
Kathinka Mohn /s 
organisasjonssjef 
Viken idrettskrets 
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