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Bakgrunn og forankring i virksomhetsstrategien    
Planstrategien, som inkluderer utviklingsmål for Rogaland, skal definere hvilke 
plan- og strategiarbeid fylkeskommunen skal prioritere i den kommende fire-års 
perioden og skal følges opp internt gjennom virksomhetsstrategien.    
  

Hovedprioriteringene fra virksomhetsstrategien punkt 3. Helsefremmende og 
inkluderende samfunn, (bokstav e), tilsier at fylkeskommunen skal: “Samordne 
innsats og kontakt med frivilligheten”.  Det står videre at vi skal vektlegge 
kunnskapsgrunnlag i planleggingen og bruke virkemidlene våre der vi oppnår 
størst effekt.    
  

For å ivareta målsetningen om å “Samordne innsats og kontakt med 

frivilligheten”, ble det tatt initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe på tvers i 

sentraladministrasjonen for å få en helhetlig oversikt over hvilke virkemidler vi har 

for å støtte opp om frivilligheten i Rogaland.  

Hensikt med rapporten    
Arbeidsgruppen skal samordne og få en helhetlig oversikt over virkemidlene  
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(Lovgrunnlag og faglig arbeidsmetode) fylkeskommunen har på 
frivillighetsarbeidet, og synliggjøre støtteordninger for frivilligheten (økonomiske 
virkemidler).  
   
Målet er å synliggjøre en oversikt over alle virkemidler fylkeskommune har for å 
støtte frivilligheten. Det vil igjen tjene frivillige organisasjoner, å få se fylkets 
samlede virkemidler og øke forutsigbarheten for begge parter. Dette vil være et 
grep for å samordne innsatsen som gjøres i frivillighetsarbeidet og forhåpentlig 
bidra å gjøre det lettere for frivilligheten og vite hvem en kan kontakte.  I tillegg 
er arbeidsprosessen med å legge til rette for kunnskapsdeling slik at ansatte 
kan lære om hverandres fagfelt og forstå helheten i fylkeskommunens 
samfunnsoppdrag. Arbeidet skal også bidrar til å stimuler opp om målet om å 
ha en sunn økonomi og samarbeid på tvers.   
  

Nasjonale føringer for frivillighet og dens verdiskapning    
En rekke stortingsmeldinger og statlige planverk viser til nødvendighet av å 
samarbeide tettere med frivilligheten for å løse viktige samfunnsutfordringer. I 
regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
som ble lagt frem våren 2019, framheves det at FNs bærekraftmål skal være 
grunnlag for regional og kommunal planlegging. Dette aktualiserer også frivillig 
sektors rolle i planverket. Frivillighetsarbeidet kan knyttes til FNs bærekraftmål 
om God helse (3), Innovasjon og infrastruktur (9), Mindre ulikhet (10), 
Bærekraftige byer og samfunn (11), Ansvarlig forbruk og produksjon (12), Fred 
og rettferdighet (16) og Samarbeid for å nå målene (17).   

  

Frivillighet Norge oppgir tall som tilsier at økt innsats på frivillighet er økonomisk 
bærekraftig. Om lag 63 % av befolkningen deltar med frivillig arbeid. Frivillig 
sektor i Norge gir ca. 148 000 årsverk og 130 milliarder i verdiskaping. Det gir 
merverdi i form av møteplasser, engasjement og deltakelse, læringsarenaer, 
mestring, inkluderende miljøer, det styrker demokratiet og bygger tillit og sosial 
kapital.   

  

For å styrke frivilligheten er det nyttig å ha kjennskap til de 10 
frivillighetspolitiske nasjonale bud som er utarbeidet av Frivillighet Norge:   

  

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din    

  

2. Vedta ein tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk    

  

3. Anerkjenn frivillighetens eigenverdi    

  

4. Forenkling gjev meir frivillighet    

  

5. Tilrettelegg for frivillighetens eigenutvikling    

  

6. Skap dialog med frivilligheten    
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7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens meirverdi    

  

8. Gje frie midlar    

  

9. Ikkje konkurrer med frivilligheten    

  

10. Skap forutsigbarhet   

  

Rogaland fylkeskommune ønsker å bygge opp om det frivillige arbeidet som 
gjøres i Rogaland, for å få et sterkt og levende lokalsamfunn. Frivilligheten 
bidrar blant annet til bedre folkehelse og trivsel, og legger til rette for at flere 
kan delta på samfunnets fellesarenaer. En understøtterolle for at kommuner og 
organisasjoner lettere kan synliggjør det lokale mangfoldet av frivillige 
organisasjoner og aktiviteter er en del av satsingen til fylkeskommunen. 
Gjennom dette kan kommunene bidra til at flere innbyggere tar del i og 
engasjerer seg i lokal frivillighet for å fremme egen og andres helse.  

 

Regionale føringer for frivilligheten - politisk og 

administrativt    
Rogaland fylkeskommune drives av visjonen Bærekraftig utvikling og sterke 
felleskap i Rogaland.  Regional planstrategi sine hovedmålsetninger bærer preg 
av begreper som utvikling, inkludering og tilrettelegging for samfunnsdeltagelse, 
hvor frivillighet blir et bærende prinsipp.    
Folkevalgte i fylkeskommunen anser frivillighetspolitikk som et høyt prioritert 
område.    
 
Det er utrettet en samarbeidsavtale, politisk plattform 2019-2023, mellom AP, 
SP, KRF, MDG og V, som tilsier at fylkeskommunen er en viktig aktør for 
kulturlivet, frivillighet og idrett. De ønsker å støtte dette gjennom tillit, 
støtteordninger og andre tilrettelegginger. Frivillighet kultur- og 
idrettsorganisasjoner er viktige bærebjelker i samfunnet og en vil forenkle 
støtteordninger bla til barne- og ungdomsarbeid.    
 
I årsbudsjett 2022 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune 2022-2025 ble 
frivillighet løftet som viktig tema for flertallspartiene Ap, H, Sp, KrF og V, men 
uten økonomiske midler.  I løpet av våren 2022 ble det likevel vedtatt å sette av 
500 000 kr til å markere frivilligheten gjennom en egen tilskuddsordning.  
  

Frivillighetsarbeidet er forankret i flere regionale planer og strategier:    

  

1.Regional kulturplan 2015-2025. Vedtatt i 2015. Planen revideres på grunn 
av nye kulturmelding og nye stortingsmeldinger for sektoren som kommer som 
oppfølgingen av denne, bla. for idrett, barne- og ungdomskultur, museer, og for 
kulturminnefeltet. I tillegg får fylkeskommunens nye oppgaver særlig innen 
kulturminnevern, men også enkelte på enkelte områder innen idrett og kulturelle 
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og kreative næringer som følge av regionreformen. I planen står det:   • 
Regionale frivillige lag og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare 
rammevilkår.   

• Det frivillige kulturlivet skal være tilgjengelig for alle, preges av 
mangfold og kunne arbeid fritt og selvstendig.   
• Frivillig innsats er understreket i planprogram for Regionalplan for 
kulturmiljø:    
“For å ivareta vår kulturarv er det nødvendig med eit sterkt frivillig 
engasjement.”   

  

2. Regionalplan for folkehelse 2013-2017(gyldig inntil ny plan foreligger). 
Planen skal ha oppstart med revidering høst 2022. Regionalplan for folkehelse 
revideres og sentrale elementer i Fylkesdelplan for universell utforming inngår. 
Universell utforming inngår i den nasjonale satsingen på aldersvennlige 
samfunn. Dette hører inn under folkehelseparaplyen og vil bli dekket i en 
revidering av folkehelseplanen. Deler av inkluderingsplanen som omhandler 
høy alder og funksjonsnedsettelse kan inngå. I planen står det:    

• Fylkeskommunen og kommunene skal involvere frivillige og 
næringsliv i det lokale og regionale folkehelsearbeidet 
(partnerskapsavtaler).   

  

3. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024. UTE i 
Rogaland. Planen revideres for å oppdatere kartet over regionale 
friluftsområder. I planen står det:    

• Øke friluftslivsaktiviteten - krever samarbeid med kommuner, 
friluftsråd og frivillige lag og organisasjoner.   

   

4. Strategi for integrering. Vedtatt i Fylkestinget 15.12.21. 
Fylkeskommunen har nylig overtatt oppgaver på integreringsfeltet, Rogaland 
fylkeskommune - integrering. Det pågår en dialog med kommuner og andre 
samfunnsaktører om hvordan disse løses best. Deler av disse oppgavene vil 
inngå i revidering av folkehelseplanen eller den nye kompetanseplanen. I 
strategien står det:    

• Sikre et grundig kunnskapsgrunnlag om frivillighet og integrering 
av innvandrere (se “Kunnskapsgrunnlag for integrering i 
Rogaland” - oppdateres jevnlig)   

• Styrke satsingen på frivillighet og økt deltakelse for alle   

• Dele god praksis der frivillig sektor understøtter norsklæring og 
hverdagsintegrering   

• Bidra til å forsterke dialogen/samarbeidet mellom relevante 
aktører med mål om mer inkluderende idrett og kulturaktiviteter.   

  

Fylkeskommunale virkemidler    
  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/integrering/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/integrering/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/integrering/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/integrering/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/integrering/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/integrering/
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Kultur   
Det er ikke formulert noen strategi i gjeldende regional kulturplan eller for 
kulturminnevernets innsats knyttet til frivillighet, men frivillighet er et sentralt 
tema i ny regionaldelplan for kulturmiljø. Frivillighet er omtalt som viktige 
byggesteiner i kultur- og kulturmiljøpolitikken gjennom Meld. St. 8 (2018-2019)  
«Kulturens kraft.» og i Meld. St. 16 (2019-2020) «Nye mål i 
kulturmiljøpolitikken». Stortingsmeldingene danner rammer for den regionale 
kultur- og kulturmiljøforvaltinga.   
  

Lovgrunnlag   

Kulturminnevernets juridiske virkemidler følger av forvaltning av bestemmelser i 
kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Lovenes formålsparagrafer 
vektlegger både enkeltmenneskets og samfunnets interesser i bruk, utvikling og 
forvaltning.   
 
Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov 
om pengespill mv. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere 
endringer, og forskrift om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til 
idrettsformål av 11. desember 1992. Med hjemmel i kgl.res. av 3. april 1987 
bemyndiget Kultur- og vitenskapsdepartementet (nå Kulturdepartementet) 
fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles 
til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (post 1.1.” 
Idrettsanlegg i kommunene” på hovedfordelingen av spillemidler til 
idrettsformål).   
  

Arbeidsmetode:   

Gjennom forvaltningen kommer fylkeskommunens representanter i kontakt med 
kommuner, grunneiere, lag og foreninger som har behov for rådgivning. Vern 
av kulturarv har et viktig fotfeste i befolkningen gjennom frivillig innsats for 
ivaretakelse av kulturminner og immateriell kulturarv. Særlig fartøyvernet 
bygger på denne innsatsen. (https://www.riksantikvaren.no/veileder/post-
74fartoyvern/)   
  

Det gjennomføres årlige kurs og dialogmøter med de regionale frivillige 
organisasjonene vedrørende økonomiske virkemidler i Kultur- og 
næringsavdelingen.  På idrettsfeltet har fylkeskommunen stillingsressurser for å 
ha en rådgivende og koordinerende rolle for informasjonsarbeid for kommuner, 
idrettslag, frivilligheten, m. fl.    
  

Kontaktpersoner:   

Jostein Kvernes Salvesen, e-post: jostein.kvernes.salvesen@rogfk.no   

Lars Riese, e-post: lars.riese@rogfk.no   

   

Økonomiske virkemidler (fylkeskommunale og statlige midler)  
Fylkeskommunen har en fylkeskommunal tilskuddsordning for regionale 
frivillige organisasjoner innen kulturfeltet i Rogaland. Formålet med 
tilskuddsordningen er å gi regionale frivillige organisasjoner gode og 
forutsigbare rammevilkår. Tilskuddsordningen har en årlig økonomisk ramme 

https://www.riksantikvaren.no/veileder/post-74-fartoyvern/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/post-74-fartoyvern/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/post-74-fartoyvern/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/post-74-fartoyvern/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/post-74-fartoyvern/
https://www.riksantikvaren.no/veileder/post-74-fartoyvern/
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på 4,5 mill. Kroner. Informasjon og retningslinjer: Tilskudd til regionale frivillige 
organisasjoner innen kulturfeltet i Rogaland    
  

I tillegg gir fylkeskommunen driftstilskudd til Rogaland idrettskrets (155 000 
frivillige medlemskap) på ca. 3 millioner kroner og til Rogaland musikkråd på 
ca. 2 millioner kroner over budsjettet.   
Fylkeskommunen fordeler også statlige spillemidler til bygging og rehabilitering 
av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Hvert år er det en rekke frivillige 
organisasjoner som mottar spillemidler til sine anleggsprosjekter fra denne 
ordningen. I 2021 fordelte fylkeskommunen ca. 155 mill. kroner til 
anleggsprosjekter i Rogaland.  Informasjon om spillemiddelordningen: 
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet    
  

Her finner man oversikt over samtlige tilskuddsordninger som seksjon for 
allmenn kultur forvalter: Seksjon for allmenn kultur - oversikt over 
tilskuddsordninger    
  

Fylkeskommunen er en viktig bidragsyter til museene i Rogaland med om lag 
25% av kulturbudsjettet til fylkeskommunen. For museenes virksomhet er den 
frivillige innsatsen betydningsfull og deres virksomhet engasjerer i stor grad til 
frivillighet. Kulturseksjonen forvalter en rekke tilskuddsordninger for 
kulturminner og vern. https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-
ogpriser/okonomisk-stotte-og-stipend/kulturminner-og-vern/   
I kulturminnevernet er det flere tilskuddsordninger for ivaretakelse av regionalt 
betydningsfulle og nasjonale kulturminner som i større eller mindre grad 
omfatter frivillighet og uegennyttig innsats. Under kulturminner og vern kan man 
lese mer om de ulike tilskuddsordningene og deres relevans i denne 
sammenheng.    
  

Fylkeskommunen forvalter både fylkeskommunale og statlige  

tilskuddsordninger. Tildeling skjer etter retningslinjer og kriterier som er fastsatt 
av egne politiske utvalg eller av staten. De fylkeskommunale 
tilskuddsordningene til fartøyvern bidrar i stor grad til å engasjere frivilligheten, 
og i veileder til tilskuddsordningen for post 74 står det: “Tilskudd til fartøyene er 
viktig for å ivareta og stimulere til de frivillige – bærebjelken i fartøyvernet.”   
  

I anledning frivillighetens år i 2022 har klima og miljødepartementet satt av 
midler til lokalt og frivillig arbeid for å tilrettelegge, skjøtte og formidle historiske 
veger, stier og ferdselsårer. Søknadene går til behandling hos Riksantikvaren 
via fylkeskommunene. (https://www.rogfk.no/vare-tjenester/kulturminner-
ogvern/aktuelt-kulturminner-og-vern/frivillighetens-ar-2022-ny-tilskuddsordning-
tillokale-historiske-ferdselsarer.120757.aspx)   
  

  

Folkehelse og universell utforming   
Sett opp mot kunnskapsgrunnlaget, anses satsningsområdene i Regional plan 
for folkehelse 2013-2017 fortsatt som gjeldende, men utvides med 
aldersvennlig samfunn og en tydeligere satsing på frivillighetspolitikk som et 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur-og-idrett/kultur/tilskot-til-regionale-frivillige-organisasjonar-innan-kulturfeltet-i-rogaland/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur-og-idrett/kultur/tilskot-til-regionale-frivillige-organisasjonar-innan-kulturfeltet-i-rogaland/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur-og-idrett/kultur/tilskot-til-regionale-frivillige-organisasjonar-innan-kulturfeltet-i-rogaland/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur-og-idrett/kultur/tilskot-til-regionale-frivillige-organisasjonar-innan-kulturfeltet-i-rogaland/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur-og-idrett/kultur/tilskot-til-regionale-frivillige-organisasjonar-innan-kulturfeltet-i-rogaland/
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur-og-idrett/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur-og-idrett/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur-og-idrett/
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helsefremmede virkemiddel i handlingsplan. For å ivareta tiltak i Regionalplan 
for folkehelse på frivillighetsarbeidet benytter vi flere virkemidler.   
  

Lovgrunnlag   

Folkehelsearbeidet i fylkeskommunen tar utgangspunkt i folkehelseloven 
paragrafene 20 og 21.    
  
§20 - Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional 
utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte 
fylkets folkehelseutfordringer.   
  
§21 - Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og 
de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.   
Oversikten over fylkeskommunens folkehelseutfordringer etter annet ledd skal 
inngå som grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens planstrategi.   
  

Arbeidsmetode:   

I Regionalplan for folkehelse tydeliggjøres ikke satsningen på frivillighetspolitikk 
som et virkemiddel. Likevel benytter Rogaland fylkeskommune Partnerskap for 
folkehelse som arbeidsmetode, der blant annet flere frivillige organisasjoner er 
med. Hensikten med metoden er at kommuner, organisasjoner og regionale 
aktører samarbeider på tvers for å løse sammensatte folkehelseutfordringer.  
Frivillige organisasjoner er viktige aktører i folkehelsearbeidet.     

Det er avholdt flere partnerskapssamlinger med frivillighet som tema. 
Kommuner, organisasjoner og regionale aktører i partnerskapet deltok på disse 
samlingene.    
  

Rogaland fylkeskommune arrangerte fra 2018 til 2020 en årlig samling for 
erfaringsdeling om frivillighetspolitikk for kommunene. Kommunene som søkte 
på fylkeskommunale midler til utvikling av en frivillighetspolitikk, møtes for å 
dele sine erfaringer. På nettsiden finnes presentasjoner fra erfaringsdelingene. 
Hvilke kommuner som har utviklet en politikk i dialog med organisasjoner og lag 
finnes på nettsiden: https://samhandlingskoden.no/faa-har   
  

Folkehelse har en egen nettside om frivillighet som viser noen av virkemidlene 
fylkeskommunen har på området, og informasjon fra ulike samarbeidspartnere 
innen frivillighet.    
  

Folkehelse sender ut fire nyhetsbrev i året rettet mot partnerskap for folkehelse. 
Her samles informasjon som kan være relevant for kommuner, organisasjoner 
og regionale aktører innen folkehelsearbeidet. Frivillighet er et eget punkt i 
nyhetsbrevet.    
Rogaland samarbeider godt med Frivillighet Norge, blant annet i sammenheng 
med prosjektet «Dugnad for økt deltakelse».    
  

Gjennom 2022, frivillighetens år deltar fylkeskommunen i et nasjonalt nettverk, 
ledet av Frivillighet Norge, med andre fylkeskommuner om frivillighetssatsingen 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/kunnskapsdeling/frivillighetspolitikk/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/kunnskapsdeling/frivillighetspolitikk/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/kunnskapsdeling/frivillighetspolitikk/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/kunnskapsdeling/frivillighetspolitikk/
https://samhandlingskoden.no/faa-har
https://samhandlingskoden.no/faa-har
https://samhandlingskoden.no/faa-har
https://samhandlingskoden.no/faa-har
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/satsingsomrader/aktive-og-trygge-lokalsamfunn/frivillighet/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/satsingsomrader/aktive-og-trygge-lokalsamfunn/frivillighet/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/nyhetsbrev/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/nyhetsbrev/
https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/dugnad-for-%C3%B8kt-deltagelse-ungfritid-no-er-lansert/
https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/dugnad-for-%C3%B8kt-deltagelse-ungfritid-no-er-lansert/


8   Rapport for frivillighetsarbeid i Rogaland fylkeskommune  

for å lære av hverandre. Les mer om hva fylkeskommunen gjør i frivillighetens 
år.    
   

Kontaktpersoner:    

Elisabeth Wallace Haaland, e-post: elisabeth.wallace.haaland@rogfk.no   

Vilde Christensen, e-post: vilde.christensen@rogfk.no    

   

Økonomiske virkemidler   

Det er ingen tilskuddsordning direkte til frivillighetsarbeid fra 
folkehelsebudsjettet, men på bakgrunn av politisk vedtak har det blitt tildelt 
restmidler til kommuner for å kartlegge og styrke sitt frivillighetsarbeid. 21 av 23 
kommuner har fått midler fra fylkeskommunen til å utarbeide frivillighetspolitikk. 
1,8 millioner kroner er tildelt kommunene siden 2018, over en 3 årsperiode.   
  

Kommuner som ønsker å fortsette dette arbeidet kan nå benytte 
tilskuddsordningene; Fylkestilskudd til folkehelsearbeid - Tilskuddsordningen 
skal bidra til å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller. 
Tilskuddordningen støtte også opp om samarbeid som styrker helhetlig 
frivillighetspolitikk.    
  

Fylkestilskudd til universell utforming - Tilskuddsordningen skal bidra til at 
universell utforming legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av 
offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, slik som uteområder, 
friluftsliv og kulturminner. Det innebærer en utforming for alle brukere, som et 
ledd i oppfølgning og gjennomføring av Fylkesdelplan for Universell Utforming i 
Rogaland.    
  

Kommuner og organisasjoner i partnerskapet tildeles også årlige midler til 
folkehelsetiltak gjennom partnerskap for folkehelse. Kunnskapsgrunnlaget 
legges til grunn for prioriteringer i handlingsplanene. Her kan kommuner og 
organisasjoner styrke frivilligheten.    
2022 er frivillighetens år, og frivillige lag og organisasjoner skal markeres over 
hele landet. I januar vedtok fylkesutvalget å gi 100 000 kr i tilskudd til 
sykkelturen 2022 i regi av frivilligsentralene.    
  

Tilskudd til frivillighetens år: Fylkesutvalget har vedtatt at 500 000 kr skal gå til 
frivillige lag og organisasjoner i Rogaland i frivillighetens år 2022.    
    

Friluftsliv   
Innen friluftsliv er det Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 
som setter føringen for fylkeskommunens arbeid. Planen har et ambisiøst 
handlingsprogram, som i stor grad er avhengig av frivilligheten for å la seg 
gjennomføre. Fylkeskommunen har selv 1,5 stilling til oppfølgning av planen og 
annet arbeid med friluftsliv.   
  

Lovgrunnlag:   

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/satsingsomrader/aktive-og-trygge-lokalsamfunn/frivillighet/frivillighetens-ar-2022.120215.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/satsingsomrader/aktive-og-trygge-lokalsamfunn/frivillighet/frivillighetens-ar-2022.120215.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/satsingsomrader/aktive-og-trygge-lokalsamfunn/frivillighet/frivillighetens-ar-2022.120215.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/satsingsomrader/aktive-og-trygge-lokalsamfunn/frivillighet/frivillighetens-ar-2022.120215.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/satsingsomrader/aktive-og-trygge-lokalsamfunn/frivillighet/frivillighetens-ar-2022.120215.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse/tilskudd-til-folkehelsearbeid/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse/tilskudd-til-folkehelsearbeid/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse/tilskudd-til-universell-utforming/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse/tilskudd-til-universell-utforming/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/partnernes-handlingsplaner/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/partnernes-handlingsplaner/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse/tilskudd-til-frivillighetens-ar-2022/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse/tilskudd-til-frivillighetens-ar-2022/
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Fylkeskommunen er etter friluftslivsloven et friluftslivsorgan og skal ivareta 
allmennhetens friluftslivsinteresser. For å kunne gjøre det er fylkeskommunen i 
fll. § 22 gitt “...rett til å opptre, klage og i tilfelle reise søksmål for å ivareta 
allmennhetens interesser i alle saker av interesse for friluftslivet.”.    
  

En stor del av fylkeskommunens ivaretakelse av allmennhetens 
friluftslivsinteresser skjer gjennom fylkeskommunens rolle som planmyndighet 
gjennom Plan- og bygningsloven, hvor fylkeskommunen påpeker og informerer 
om friluftsinteresser i sine planuttalelser.   
  

Arbeidsmetode:   

Det er ingen offisielle pedagogiske virkemidler fylkeskommunen benytter seg av 
innen friluftsliv. Fylkeskommunen driver mest med opplæring og veiledning av 
andre friluftslivsaktører på adhoc basis. Det meste av denne veiledning er 
knyttet til tilskuddsordninger og forvaltning av statlig sikret friluftslivsområder og 
foregår typisk som svar på henvendelser fra kommuner, organisasjoner og 
privatpersoner.   
  

Kontaktpersoner:    

Thorstein Gøtterup, e-post: Thorsten.Gotterup@rogfk.no  Vegard 
Næss, e-post: vegard.naess@rogfk.no   
   

Økonomiske virkemidler:   

Fylkeskommunen forvalter to tilskuddsordninger innen friluftsliv spesielt rettet 
mot frivilligheten:   
  

Fylkestilskudd til friluftslivsarbeid: Tilskuddsordningen skal bidra til 
måloppnåelse og gjennomføringen av handlingsplanen i Regionalplan for 
friluftsliv og naturforvaltning (Ute i Rogaland) ved å støtte opp om tilrettelegging 
og skjøtsel av regionalt viktige natur- og friluftslivsområder, motivere til 
friluftsaktivitet og formidling av friluftslivskunnskap.   
  

Statstilskudd til friluftsaktivitet: Tilskuddsordningen er for frivillige organisasjoner 
og friluftsråd og har som mål å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Det blir 
primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som 
for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i 
friluftslivsaktiviteter.   
   

Integrering   
Lovgrunnlag:   

I forbindelse med regionreformen ble statlige integreringsoppgaver overført fra  

IMDi til fylkeskommunene, og en av disse var “Frivillighet og  

samfunnsdeltakelse” for innvandrere i Rogaland. Dette er senere lovfestet i 
integreringslovens § 4 der fylkeskommunens får ansvar for det regionale 
integreringsarbeidet.   
  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/natur-klima-og-miljo/friluftsliv/tilskudd-til-friluftslivsarbeid/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/natur-klima-og-miljo/friluftsliv/tilskudd-til-friluftslivsarbeid/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=7
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127
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Arbeidsmetode:   

I forbindelse med det nye regionale integreringsansvaret er det tilsatt to 
integreringsrådgivere som samarbeider med medarbeidere i fylkeskommunen, i 
kommunene og i frivillige organisasjoner. De deltar også i et nasjonalt 
fagnettverk for integrering og frivillighet. Det er inngått et samarbeid mellom 
integreringsrådgivere i fylkeskommunen og utdanningsavdelingen hos 
Statsforvalteren, om årlig kompetanseutvikling på integreringsfeltet.  
Integreringsrådgiverne tilbyr veiledning og kompetanseheving til kommuner og 
frivillige organisasjoner ved behov og deltar i / stimulerer til nettverk med 
integrering som tema.   
  

Kontaktperson:    

Beata Reppen, e-post: beata.reppen@rogfk.no   

Inger Kristin Egeland, e-post: inger.kristin.egeland@rogfk.no   

  

Økonomiske virkemidler:    

Det er ingen økonomiske virkemidler som er direkte tilknyttet integreringsarbeid, 
men integreringsrådgiverne deler informasjon om ulike statlige og 
fylkeskommunale tilskuddsordninger med samarbeidspartnere i kommuner og 
frivillige organisasjoner. Integreringsrådgiverne kan også bidra internt, med 
informasjon og erfaringer i forbindelse med søknadsbehandling RUM-midler. 
En helhetlig oversikt over hvem som mottar tilskudd og hvordan 
integreringsarbeidet drives i kommuner og frivillige organisasjoner kan sikre 
samordnet innsats og utjevning i fylket.   
  

Økonomiske virkemidler 2022  
  

Tilskuddsordning  Hvem kan søke?   Søknadsfrist   Fylkeskommu 
nale midler    

(2022)   

Tildelte statlige 
midler   
(2022)   

   

Kap. 1429 post 70.  
Tilskudd til 
arkeologiske 
kulturminner (sikring, 
restaurering, 
skjøtsel, 
tilrettelegging, 
formidling og 
dokumentasjon)    
   

Kommuner og  
frivillige  
organisasjoner i 
samarbeid med 
kommuner/fylkeskom 
mune.    
   

Søknadsfrist  
15.januar   

  Kr 195.000  
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Kap. 1429 post 74.  
Tilskudd til fartøy   

   

Eiere av verna fartøy. 
Dette kan være 
aksjeselskap, 
stiftelser, foreninger 
og lag.   
    

Søknadsfrist  
1.november   

   

     

kr. 4 693 000  

SAVOS – tilskudd til 

fartøy   

Eiere av verna fartøy. 
Dette kan være 
aksjeselskap, 
stiftelser, foreninger 
og lag.   
   

Søknadsfrist  
1.november   

   

Kr. 1 900 000     

             

   

Tilskudd til  Aktører i 
partnerskap for 
folkehelse, 
kommuner, 
privatpersoner og  
frivillige  

organisasjoner   

Søknadsfrist  

15. januar   

1  250 000,-    

folkehelsearbeid   

 

Tilskudd universell  Kommuner,  

friluftsråd og  

frivillige  

organisasjoner   

Søknadsfrist  

15. januar   

1 350 000,-    

utforming   

Tilskudd til  Frivilligsentraler, 

organisasjoner, lag 

og foreninger som 

hører hjemme i 

Rogaland   

Løpende innen  

1. november   

500 000,-    

frivillighetens år  

2022   

Midler til 

uforutsette 

kostnader i 

frivillighetens år   

   Løpende   160 000,-    

    

Tilskudd til  Frivillige  

organisasjoner og 

kommuner   

Søknadsfrist  

15. januar   

2 311 000,-    

friluftslivsarbeid   

 

Tilskudd til 

friluftslivsaktivitet   

        1 600 000,-  

  

Totalt   

   
7 471 000  6 488 000  
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Totalt fylkeskommunale og statlige midler    13 959 000  
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Lydbølger fra mangfoldige Rogaland  – 
  vårt vitale fylke. 

  
  Disse grafiske bølgene gjengir lyden av bekk på Skåpet, Forsand. 

  

Rogaland fylkeskommune   
Postboks 130 sentrum   
4001  Stavanger   

Besøksadresse   
Arkitekt Eckhoffs gate 1   
4010  Stavanger   

Telefon   
00  51 66  51   

E - post   
firmapost@rogfk.no   

www.rog fk.no   

Lydbølger fra mangfoldige Rogaland  – 
  vårt vitale fylke. 

  Disse grafiske bølgene gjengir lyden av Månafossen, Gjesdal. 


