KORONAVIRUSET OG SAMARBEID MED
FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Helsedirektoratet anbefaler at kommunene bør ha avtale for å motta bistand fra
frivillige organisasjoner. KS og Frivillighet Norge har utarbeidet praktiske tips til
kommunen om hvordan de i praksis kan samarbeide med frivillige organisasjoner.
Nasjonale og kommunale myndigheters smittevernanbefalinger må ligge til grunn for alle
typer samarbeid. Disse tipsene er ment å støtte opp om Helsedirektoratets anbefalinger i
artikkelen «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger»
kapittel 9 «Frivillige organisasjoner».

8 PRAKTISKE TIPS TIL KOMMUNER
OM SAMARBEID MED FRIVILLIGE ORGANISASJONER:
1. Start med organisasjoner som allerede har etablert samarbeid med kommunen.
Mange frivillige organisasjoner har allerede omfattende beredskapsplaner
for krisesituasjoner og inngår i kommunale beredskapsplaner.
2. Husk at den organiserte frivilligheten har evnen til å igangsette egne tiltak rettet
mot ulike målgrupper i befolkningen. De frivillige organisasjonene har kompetanse
knyttet til aktiviteter, utstyr og/eller lokaler som kan være viktige i krisesituasjoner.
3. Informer om at kommunen ønsker bistand. Informer via
kommunenes nettsider og sosiale medier eller ta direkte kontakt via
e-post eller telefon med alle typer frivillige organisasjoner.
4. Spesifiser hvilke typer oppgaver kommunen har behov for å løse.
Foreslå hvordan de frivillige organisasjonene kan bidra.
5. Kartlegg hvilke frivillige organisasjoner som kan bidra. Etabler en oversikt
over hva slags innsats de kan bidra med og med hvilke ressurser.
6. Følg opp frivillige organisasjoner som har kontakt med, eller kan nå
ut til særlig sårbare grupper. Eksempler er utsatte familier, minoriteter
med begrensede norskkunnskaper og andre som det er sannsynlig
ikke følger med på de vanlige kommunikasjonskanalene.
7. Etabler dialogstrukturer med organisasjonene som er enkle og
ubyråkratiske og baserer seg på tillit. Organisasjonene har ofte et stort
nettverk, kan raskt mobilisere sine medlemmer, endre sine tiltak ved nye
behov og kan etablere samarbeidsrelasjoner med andre foreninger.
8. Informer om hvorvidt frivillige organisasjoner kan få refundert
sine utgifter ved behov og hvordan dette kan skje i praksis.

SPESIELT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Mange frivillige organisasjoner har på grunn av smitteverntiltak måttet avlyse eller utsette
aktiviteter som de har mottatt til skudd til å gjennomføre. Aktivitetene er også i mange
tilfeller viktige inntektskilder for organisasjonene. Det kan være aktuelt å utsette fristene
for å rapportere og søke på offentlig tilskudd og å ikke kreve tilbakebetalt tilskudd gitt til
aktiviteter som må avlyses på grunn av pålagte smitteverntiltak.

