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Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd på høring om frivillighet 

Hamar bispedømmeråd takker for at temaet frivillighet er satt på agendaen i Den norske 
kirke. For at kirken skal kunne være en folkekirke er den avhengig av et godt frivilligkorps i 
menighetene, og bispedømmerådet støtter i all hovedsak innholdet og intensjonen i 
høringsdokumentet. Frivillighet er viktig både for å kunne gjennomføre konkrete tiltak, men 
også for å kunne ivareta mennesker gjennom å gi gode fellesskap og opplevelse av 
betydning og mening. Frivillighet må derfor ha en vid definisjon, og det må tenkes både 
kreativt og stort om arbeidet.  
 
Hamar bispedømmeråd er opptatt av et folkekirkelig perspektiv på frivillighet, det vil si at det 
skal være rom for det store mangfoldet, og være i stand til å møte folks ulike motivasjoner 
for å bidra som frivillig. Inn i dette er det viktig at det ikke gjøres skille mellom de såkalte 
ressurssterke og ressurssvake, men at alle skal kunne få mulighet ut fra sine ønsker og 
muligheter. En folkekirke må anerkjenne alles bidrag som betydningsfullt.  
 
Hamar bispedømmeråd mener at det er viktig å fokusere videre på kompetanse innen 
frivillighetsledelse og frivillighetskultur. En slik kultur tar innover seg rett forventningsnivå 
som stemmer med realitetene. Arbeid med frivillighet tar tid, og må prioriteres av 
menighetsråd og ledelse. Høringsdokumentet sier lite om hvordan diakoner, kantorer og 
kateketer skal prioritere dette arbeidet foran eventuelt andre ting. Det kommer ikke frem 
hvilken rolle prestene har i dette arbeidet. Prester er til stede over hele landet, mens det 
varierer med dekningsgrad av for eksempel diakontjeneste. Ressursbruk, herunder 
tidsklemma er en medvirkende årsak til at arbeid med frivillighet mange steder ikke blir 
prioritert tilstrekkelig. 
 
I tillegg til å skaffe nye frivillige anser Hamar bispedømmeråd det som avgjørende å ivareta 
og motivere de som allerede er med som frivillige. Det er behov for en frivillighetsplan i 
menighetene for å styrke dette arbeidet. En plan for frivillighet vil også kunne gi andre 
ringvirkninger. Fornøyde frivillige er gode ambassadører for kirka i lokalsamfunnet.  
 
Samarbeid med organisasjoner, kommuner og næringsliv er svært viktig, blant annet for å 
unngå at gode formål går i konkurranse med hverandre. Frivillighetsåret 2022 og Agenda 
2030 er gode forslag til hvordan menigheter kan gå i dialog med kommuneledelsen.  
 
Hamar bispedømmeråd mener at en sak om frivillighet ikke nødvendigvis må omhandle alt 
som kan defineres som frivillighet. Saken er i seg selv stor nok når man fokuserer på 
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hvordan Den norske kirke skal bli flinkere i å engasjere folk til å bruke tid på frivillighet. Vi 
anbefaler at frivillighet i form av givertjeneste holdes utenfor saken i denne omgang slik at 
saken får et tydeligere fokus.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen e.f  
stiftsdirektør Kenneth Hansen 
 kirkefagsjef 
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