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Vår visjon for Innlandet
Den 24. april inviterte Innlandet fylkeskommune til seminaret «Vi bygger Innlandet». Der fikk flere
aktører fra Innlandet noen minutter hvor de la fram sine visjoner for Innlandet. Det ønsker vi
(Paraplyorganisasjonene i Innlandet1) også å gjøre på vegne av frivillig og ideell sektor, sett i lys av
FN’s bærekraftsmål.

Frivillighet Norges visjon er «Større rom for frivilligheten»
Når folk møtes, trives og utvikler seg sammen styrker det både individet og fellesskapet. Opplæring,
tilstedeværelse og livslang læring gir næring til livsmot, tilhørighet, deltakelse og demokrati. Dette er
bærebjelkene i lokalsamfunnet; det som holder det levende. Frivilligheten er hjørnesteinen i et
levende demokrati og i velferdssamfunnet.

Vår visjon
 Innlandet blir det fylket som gir frivillige og ideelle organisasjoner større
handlingsrom, bedre rammebetingelser og lytter til oss. Vi blir invitert inn når
beslutninger skal tas.
 Frivilligheten er selve hjertet som får lokalsamfunnet til å pulsere.
På landsbasis representerer dette 150.000 ulønnede årsverk og en
verdiskapning tilsvarende 125 milliarder kroner! (tall fra 2016)2

 Regional frivillighetspolitikk betyr at fylkeskommunen tar ansvar og legger til rette
for at frivilligheten skal få gode vilkår. Ved å kartlegge og å gå i dialog med den lokale
frivilligheten vil man få et Innlandssamfunn med høyere aktivitet, større trygghet og
bedre bærekraft. En slik politikk vil føre til flere vinn-vinnsituasjoner for både
fylkeskommunen, kommunene og for frivilligheten.

Stort potensiale
 Det er mange kommunale kroner tjent på å samarbeide med frivilligheten. Frivillighet
bidrar til et varmere og mer tillitsfullt samfunn, større samfunnsdeltakelse, høyere
kompetanse og mer demokrati. Frivilligheten kan være helsefremmende og har
beredskap for å takle kriser og ulykker.
 Ikke minst skaper frivilligheten glede, bedre helse og møteplasser for folk!
På vegne av frivillig og ideell sektor i Innlandet:
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Forum for natur og friluftsliv,
idrettskretsen, musikkrådet og voksenopplæringsforbundet

1

Paraplyorganisasjoner definert i Hedmark fylkeskommunes frivilligmelding fra 2012. I tillegg; Opplandsavdelingene av de
samme organisasjonene: Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hedmark, Forum for natur og friluftsliv Oppland,
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Hedmark, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Oppland, Innlandet
idrettskrets, Innlandet musikkråd og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Innlandet.
2 https://www.ssb.no/orgsat

