
Frivilligheten og samfunnsutviklerrollen 
Sammen skal vi vise veg.. 



Dette er Viken  - Fellesnemda 



Dette er Viken - 51 kommuner   
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Dette er Viken - Fakta

• Viken vil samlet få et innbyggerantall på 1,2 millioner. Det vil være nesten 
dobbelt så mange innbyggere som Oslo.

• I fylkene Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag til sammen 61 
kommuner, av disse har 17 kommuner under 5000 innbyggere.

• I Viken vil det fra 2020 være 51 kommuner. 16 av dem vil ha under 5000 
innbyggere.

• De fleste i Viken bor i tettbygde strøk. Flest i Akershus (90 prosent), færrest 
i Buskerud (81 prosent).



Dette er Viken  - Organisering 



Produksjon
Logistikk Mediefabrikken

Ung kultur

Rådgivere

Fylkesråd for kultur
NN

Kunst og kultur
Jon Endre Røed Olsen

Kulturutvikling

Toril Mølmen

Den Kulturelle Skolesekken

Cathrine Haakonsen

Kulturhistorisk 
formidling og 
verdiskaping

Anne Traaholt

Feltarkeologi
Øystein Amundsen

Arkeologiske 
kulturminner

Morten Hanisch

Bygningsmiljøer og landskap

Turid Kolstadløkken

Bibliotek og samfunn

Jannicke Røgler

Aktiv formidling

Cathrine Undhjem

Kulturarv
Christian Hintze Holm

Fylkesbibliotek
Heidi Hovemoen 

Frivillighet, idrett og friluftsliv
Rune Winum 

Fylkesdirektør for 
kultur

John Arve Eide

Enhet

Seksjon

Avdeling



Målsetningene for Viken fylkeskommune:

• Bærekraft:
Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en balansert og bærekraftig utvikling i 
by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre valg.

• Utvikling:
Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, 
naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive 
for innbyggere og næringsliv. Vi skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.»

• Kompetanse:
Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi 
skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og 
sysselsetting skal vi bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.»

Visjon  - Viken viser vei



Frivilligheten vil ha en sentral rolle i mange av målene 



Sentrale vedtak for frivillighetsområdet - (Prinsippvedtak)  

1. Fellesnemda slutter seg til at virkemidler som er knyttet opp til regionale planer; avtaler, samarbeidsfora 
og bruk av økonomiske ressurser, videreføres inntil de erstattes av nye regionale planer. 

2. Virkemidler som er direkte knyttet til fylkesvise strategier og fagplaner videreføres frem til de erstattes av 
nye planer og prioriteringer vedtatt av Viken fylkeskommune. 

3. Medlemskap og deltakelse i nettverk, forum, råd og organisasjoner videreføres inntil videre med Viken 
fylkeskommune som nytt medlem fra 2020. 

4. Vedtatte politiske satsinger i de nåværende fylkeskommunene videreføres inntil ny politikk og 
prioriteringer erstatter disse. 

5. Fylkesvise stipend og priser lyses ut med hele Viken fylke som nedslagsfelt. 

6. Fellesnemda er innstilt på å holde budsjettrammene på samme nivå som i dag, men med forbehold 
avhengig av hvilke økonomiske rammer Viken fylkeskommune vil få til rådighet. 



Frivillighet i Akershus (Viken)  
- Perspektiver og utfordringer  

Tar pulsen på  frivilligheten i Akershus og 
nasjonalt  

Peker på utfordringsbilder vi må ta tak i nå, og 
tiden framover. Rekruttering/adhoc- frivillighet, 
økte  kostnads- og kompetansekrav mm    

Tydeliggjøring av samfunnsutviklerrollen er og 
pekt på som en sentral utfordring 

Uten frivilligheten stopper faktisk Viken!! 



Samfunnsmessig beredskap - (flyktningkrisen, naturkatastrofer, ulykker mm) 

Politikk og demokrati - (politiske partier og interesseorganisasjoner) 

Humanitære org, helse og velferd- (stadig større behov bla psykisk helse)  

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - (idrettsbevegelsen, DNT, naturvern org) 

Kunst og kultur - (musikkdans, drama, teater )  

Funksjonsnedsettelse- og diagnoseorganisasjoner

Frivilligheten har en helt sentral samfunnsutviklerrolle !!



• Plan og bygningsloven § 5-1   
- Sikre gode medvirkningsprosesser (fylkeskommunale bygg, planer mm)

• Avbyråkratisere, forenkle og digitalisere  
- «Kun en gang» (langsiktig mål, kun levere samme opplysninger en gang) 

• Tverrfaglighet og helhetlig virkemiddelbruk – (Huske frivilligheten i alle fag og virkemiddelbruk)   

• Fri og uavhengig frivillighet - (Viken fk kan ikke «bestemme» organisering)

• Bredere mangfold i deltagelse i frivilligheten – (mange barrierer må brytes ned)     

Frivillighetsmeldingen St.10 - sentrale føringer  



Regionale og nasjonale ferdselsårer i friluftsliv

Natur og kulturbasert reiseliv 
- Stibygging og masterplaner for sykling,
- kyststien, kultur og kulturminner  

Felles utvikling i og langs Oslofjorden 

Muligheter – Tenke større områder og anlegg 



Universell tilrettelegging og mer tilgjengelighet for alle  

Mer fokus på mangfold og integrering i frivilligheten  

Muligheter - Mer tilgjengelighet for alle 



• Kultur - (Kongsbergjazz, Opera Østfold, Oscarsborgoperaen)    

• Idrett og friluftsliv (WC Vikersund, WC Drammen skisprint, X Games)

Arrangementer gir store ringvirkninger til lokalmiljø, næringsliv og kultur  
(Større arrangementer lar seg ikke gjøre uten betydelig frivillig innsats)  

Muligheter - Større satsning på nasjonale og internasjonale arrangementer



Regionale prioriteringer, politikk og satsinger 

• Samordning av planer - (regionale planer og en strategi 2- 3 år )   

• Regionale virkemidler - (samordne 2- 3 år)  

Utfordringer



• Bygge Norges største og beste kompetanse på frivillighetsområde (1,2 mill. innbyggere) 
Kan nye, større og mer robuste regionale organisasjoner håndtere dette enda bedre?

• Bygge opp mer spisskompetanse i organisasjonene for å imøtekomme økte kompetansekrav ? 

• Enda sterkere stemme inn mot nasjonale ledd og myndigheter !!

• Enda sterkere regional samfunnsutviklerrolle sammen med Viken fk

• Norges «kuleste» vinterdestinasjoner og vakreste skjærgårder !  

• Nye fjell, fjorder, vidder, nasjonalparker og skoger med villsvin, villrein og kystsel 

Muligheter og nytt mangfold   
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