
Side 1 av 11 
 

Fagpolicy og fagplattform1 for frivillighetsarbeidet i Kirkens Bymisjon 

Delt kunnskapsgrunnlag og fagpolicy - 

med innspill til lokale handlingsplaner for strategiperioden 2020-2025.  
 

Innledning: 

Kirkens Bymisjon som en frivillig, ideell diakonal organisasjon har lang tradisjon for å arbeide faglig og 

systematisk med tilrettelegging og oppfølging av frivillige medarbeidere. Opprinnelig var vi en 

tradisjonell medlemsorganisasjon stiftet i 1855, mens vi i 1971 ble en stiftelse uten medlemmer og 

navnet ble endret til Kirkens Bymisjon i 1985. Vi gikk altså over fra en tradisjonell organisasjon hvor 

medlemmene er de frivillige medarbeiderne til en stiftelse uten medlemmer og hvor 

frivillighetsfokuset har variert oppigjennom. Det står i dag helt tydelig og sentralt at vårt formål løses 

av ansatte og frivillige medarbeidere i samarbeid.  

 

Både vår visjon og vårt overordnede oppdrag får økt kraft gjennom mobilisering av befolkningen, og 

viktigheten i tiltakene/sakene gjør at folk i alle aldre og med ulik erfaringsbakgrunn ønsker å 

engasjere seg. Vi som organisasjon trenger hele mangfoldet av frivilliges erfaringer og perspektiver 

for å lykkes.  

 

«Rom for alle» er et motto vi strekker oss etter i vår forståelse og organisering av frivillighetsarbeidet 

landet rundt. Vi vil være en arena hvor folks engasjement kan skje gjennom aktiv innsats og 

deltakelse. Frivillighetsarbeidet i Kirkens Bymisjon bidrar til mangfoldige fellesskap hvor folk erfarer 

gleden ved både å gi og få. Gjensidig nytte, glede og solidaritet står sterkt i frivillighetsarbeidet i 

Kirkens Bymisjon og det bør vi stadig kommunisere tydelig, slik at vi ikke bekrefter antakelser om 

eller faktisk strander i gammeldagse mønstre preget av veldedighet. Det sammen med ivaretakelse 

av en så mangfoldig bredde av både frivillige og deltakere krever faglig kunnskap og betydelig 

nennsomhet av ansatte med ansvar for frivillige medarbeidere sammen med organisatoriske rammer 

som støtter opp om det komplekse arbeidet. 

Dette dokumentet vil redegjøre for: 
1. frivillighetens forankring i våre kjernedokumenter  

2. kunnskapsgrunnlag  

3. fagpolicy for frivillig arbeid i Kirkens Bymisjon 

4. vedlegg med felles strategi (2020-2025), innspill til lokale handlingsplaner og etiske 

retningslinjer for frivillige (20.05.2020)  

 

1. Frivillighetens forankring i Kirkens Bymisjons kjernedokumenter: 
Frivillighetsarbeidet og frivillighetens rolle står tydelig beskrevet i våre kjernedokumenter. 

Vedtektene i alle stiftelsene er helt eksplisitte på frivillige medarbeideres betydning for formålet med 

arbeidet vårt. Strategi, visjon og oppdrag åpner også for bred mobilisering hvor frivillige utgjør en 

betydelig ressurs for Kirkens Bymisjon. Visjonen vår er åpen med fokus på menneskers erfaring av 

 
1 *fagplattform blir brukt om denne beskrivelsen, og må ikke forveksles med fagpolitisk plattform  
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respekt, rettferdighet og omsorg. Alle mennesker, også frivillige, kan være med å bidra til dette. 

 

Formål for Kirkens Bymisjon Norge, vedtektsfestet betydning av frivillige medarbeidere 

Alle stiftelsene har eksplisitte formuleringer av frivilliges plass i organisasjonen som del av sine 

vedtekter, noe som viser betydningen av frivillige medarbeidere i organisasjonen. 

Herunder fra styrevedtak om vedtektene: 

§ 1 

“Stiftelsen Kirkens Bymisjon XXX har som formål å fremme diakonale tiltak som bidrar til å 
virkeliggjøre kirkens oppdrag. Formålet fremmes i samarbeid med Den norske kirkes organer og i 
overensstemmelse med dens bekjennelse. Ethvert tiltak som er i overensstemmelse med 
formålet, kan besluttes iverksatt og opprettholdt så lenge det finnes hensiktsmessig.” 

For Østfold: 

Styret i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold vedtar følgende vedtektsendring:  

“Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Østfold har som formål å fremme diakonale tiltak som bidrar til å 
virkeliggjøre kirkens oppdrag. Formålet fremmes i samarbeid med Den norske kirkes organer og 
Metodistkirken i Norges organer, og i overensstemmelse med deres bekjennelser. Ethvert tiltak 
som er i overensstemmelse med formålet, kan besluttes iverksatt og opprettholdt så lenge det 
finnes hensiktsmessig.” 

§ 2 

“Formålet søkes fremmet i samarbeid med kirken, myndigheter, institusjoner og organisasjoner, 
og ved hjelp av ansatte og frivillige medarbeidere.” 

 

Felles visjon for Kirkens Bymisjon  

«Kirkens Bymisjon visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg» 

 

Oppdraget – tekst fra publisering av felles strategi for hele landet 

«Å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har makt og ansvar i 
samfunnet, og den holdes ofte skjult av dem som opplever den. Det er nødvendig å snakke sant om 
hva nød, krenkelse og urettferdighet gjør med mennerskers liv og verdighet.  
Å lindre nød og gi støtte til mennesker i sårbare situasjoner. 
Å påvirke og endre årsakene til nød, urett og krenkelse og arbeide for en rettferdig fordeling.  
I dette arbeidet er det vesentlig å bidra til at enkeltmennesker og grupper gis mot, myndighet og 
muligheter.» 
 
 

Felles strategi for Kirkens Bymisjon - vedtatt desember 2019   

Felles strategi for perioden 2020-2025 vektlegger hovedmomentene bygge fellesskap, styrke 

bærekraft og skape bevegelse. Dette er overskrifter som ikke bare gir gode rammer for frivillig 

innsats, men som er med på å tydeliggjøre hvordan frivillige er med på å realisere den felles 

strategien. Strategien i sin helhet, se vedlegg 1. 
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2. Kunnskapsgrunnlag  
Frivillighetens betydning for enkeltmennesker og samfunn, herunder frivillige medarbeideres innsats, 

har fått betydelig politisk fokus. Frivilligheten vektlegges både som inkluderingsarena og som 

samfunnsressurs som man på ulikt vis og med ulike begrunnelser ønsker å gjøre bruk av eller legge til 

rette for. 

Kirkens Bymisjon har lang erfaring med og kompetanse på god og sikker organisering av frivillige 

medarbeidere i samspill med ansvarlig fagpersonell. Frivillige medarbeidere utgjør dermed en 

betydelig ressurs både i form av utvidet kapasitet og kvalitet, i tillegg til frivilliges egen opplevde økte 

livskvalitet gjennom meningsfull aktivitet.  

Vi legger ILOs definisjon av frivillig arbeid til grunn for alt vårt frivillighetsarbeid.  

Definisjon av «frivillig arbeid» ref. ISF Rapport 2018:2, s.6 og 7, Flademo, Sivesind og Arnesen 

«International Labour Organization (ILO) har laget et opplegg for måling av ubetalt arbeid som del av 

arbeidskraftsundersøkelser: «Manual on the Measurement of Volunteer Work» (ILO 2011). For å 

regnes som del av frivillig sektor i henhold til ILO-manualen må slik individuell aktivitet være frivillig, 

ubetalt produksjon eller utføring av tjenester som oppfyller følgende kriterier:  

• De resulterer i fordeler for andre og ikke først og fremst personen som utfører dem.  

• De må utføres over en meningsfull tidsperiode (f.eks. over én time i en referanseperiode 

på fire uker) og ikke bare som en tilfeldig del av annen aktivitet. 

• De er ubetalt, selv om det kan gis symbolske belønninger og dekning av kostnader. 

• De er rettet mot personer utenfor eget hushold og nærmeste familie.  

• De er ikke utført under tvang (til forskjell fra f.eks. militærtjeneste eller sivilarbeid), og 

de er heller ikke del av en utdannelse (som f.eks. når man er ubetalt praktikant).» 

Forskningen viser at folk som gjør frivillig arbeid opplever økt livskvalitet gjennom opplevelse av 

mening, mestring og fellesskap. Frivillige står for betydelig samfunnsinnsats omsatt i årsverk 

(142.000) og ca. 60% av befolkningen har utført frivillig arbeid de senere årene. Definisjonen av 

frivillig arbeid som legges til grunn, er at den frivillige gjør en tidfestet arbeidsinnsats for folk utenfor 

egen familie/hushold uten å få lønn for det og at det ikke er noen form for tvang eller som del av 

utdanningspraksis. (ref. ISF rapport 2018:2 s.6).  

Kirkens Bymisjon erfarer både positiv gjensidighet mellom deltakere og frivillige og det 

urovekkende ved at definisjonen av frivillig arbeid synes å være under press. Ulike aktører velger 

bevisst eller av manglende kunnskap å lempe på deler av definisjonen; eksempelvis blir noen som har 

krav om å rapportere til tredjepart, noen som blir betalt litt av og til eller pårørende beskrevet som 

«frivillige». Det gir dessverre feil erfaring av hva frivillig arbeid faktisk er og kan isteden havne i en 

gråsone opp mot sosial dumping eller fordekt tvang eller plikt. Folks ulike rettigheter og plikter kan 

også undergraves ved en slik sammenblanding. Det er da særlig vesentlig at vi i Kirkens Bymisjon er 

svært tydelige på hva frivillig arbeid er og hva det ikke er – også fordi vi legger til rette mange andre 

typer innsats og deltakelse enn frivillig arbeid. Vi mener derfor det er viktig å holde fast på ILOs 

definisjon av «frivillig arbeid» som noe man faktisk kan la være å gå i gang med uten at det medfører 

noen form for sanksjoner.  

Kirkens Bymisjon ser ikke frivillig arbeid som en måte å bøte på trange budsjetter, for godt 

frivillighetsarbeid koster. Det krever betydelige ressurser til kvalitetssikring, tilrettelegging og ledelse 

for at alle involverte skal få noe bra ut av det – det er på ingen måte gratis, selv om de frivillige ikke 

får utbetalt lønn. Kirkens Bymisjon satser på frivillige medarbeidere av kvalitetsmessige årsaker. 

Dette er også grunnlaget for at ansatte med deres fagorganisasjoner skal kunne være trygge på at vi i 
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Kirkens Bymisjon ikke gir vekk jobbene deres til frivillige. Vi ønsker et godt samspill mellom ansatte 

og frivillige medarbeidere for å realisere organisasjonens oppdrag og visjon. Det krever at vi 

forholder oss ryddig til arbeidslivets struktur og premisser som del av en profesjonell ideell, diakonal 

organisasjon hvor frivillige medarbeidere har sin naturlige plass. 

Kirkens Bymisjon har valgt å satse på en mangfoldig frivillighet og vår kompetanse for kreativ 

utvikling av frivillig arbeid etterspørres. Vi driver aktiviteter med mulighet for deltakelse hvor folk 

blir kjent med frivillighetens muligheter før de eventuelt selv er klare for å engasjere seg som frivillige 

med det ansvaret og de forpliktelsene det innebærer. Det kan være med på å senke terskelen for 

aktiv deltakelse i frivillig arbeid, noe vi særlig erfarer med ungdom, inkluderingsarbeid med 

flyktninger og innvandrere samt for folk som over tid har stått utenfor det regulære arbeidslivet. Det 

er da viktig at de nettopp på arenaen for frivillig mobilisering får erfaring fra faktisk frivillig arbeid og 

ikke blander det sammen med andre former for innsats og deltakelse som eksempelvis arbeids- eller 

utdanningspraksis, plikt til aktivitet eller straff som soning fordekt som «frivillig arbeid».  

Kirkens Bymisjon erfarer at frivilligsentraler er godt egnet for tilrettelegging av frivillig innsats, 

enten vi selv drifter dem eller vi møter dem som samarbeidsparter i ulike lokalmiljø. De er godt egnet 

for lokalmiljøutvikling i samarbeid med både offentlige og private aktører og mobiliserer til et 

mangfoldig frivillig arbeid, noe de har vist gjennom flere tiår. Trygge rammebetingelser for 

Frivilligsentraler, både økonomisk og innholdsmessig, bør derfor være et viktig anliggende uavhengig 

av partipolitisk ståsted eller om vi selv faktisk eier og drifter sentralen lokalt.   

Kirkens Bymisjon besitter unik kompetanse ved at vi både har et mangfoldig frivillighetsarbeid og 

ulike former for tilrettelagt arbeid. Det er et mål for Kirkens Bymisjon at vi utforsker mulighetene for 

at folk som ønsker og trenger lønnsarbeid faktisk får den muligheten heller enn å bli anbefalt 

deltakelse på våre frivillighetsarenaer - om det ikke er det de faktisk ønsker seg. Frivillig arbeid kan gi 

relevante erfaringer av samfunnsdeltakelse, men gir ikke økt utkomme som mange trenger eller 

ønsker seg. Vi trenger økt kunnskap om skillelinjene mellom premissene for frivillighet og andre 

former for aktivitetstiltak for deltakere. Først når vi som jobber enten i arbeids- eller frivillighetsfeltet 

kjenner grunnpremissene for innsats og deltakelse på tvers av feltene, så kan vi guide folk klokt. 

Kirkens Bymisjon har tradisjon for å drøfte frivillighetens mange muligheter, men også faglige 

dilemmaer vesentlige for utvikling av velferdsstaten. Sistnevnte kan angå hvilke oppgaver og felt 

frivillige ikke bør inn i, både av hensyn til den frivillige og minst like viktig opp mot 

brukere/pasienter/beboere m.fl. Dette snakkes det altfor lite om i den offentlige debatten. Det høres 

ut som om bare man skaffer mange nok frivillige, som må ta i et tak der det trengs mest, så vil de 

kunne løse en forestående velferdsskvis. Man snakker da lite om hvilken beskyttelse eller faglige 

vurderinger folk i særlige sårbare situasjoner faktisk trenger og som derav kanskje ikke bør utføres av 

folk i rollen som frivillig - uavhengig av de frivilliges opplæring eller kompetanse. Vi mener det ville 

være nyttig både for nytenkning og videreutvikling av velferdsstaten at disse debattene ble løftet, 

siden det kun er det offentlige som faktisk kan garantere for folks velferdstjenester. Først når vi har 

dette grunnpremisset klart for oss, kan frivilligheten ved ideelle organisasjoner med både 

kompetente ansatte og med alle våre innsatsvillige frivillige medarbeidere gå inn i kreative 

samarbeid, nytenkning og samskaping på rett premiss. 
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3. Felles fagpolicy for frivillighet i Kirkens Bymisjon 
Kirkens Bymisjon har som nevnt over lang tid utviklet vår praksis for samarbeid med frivillige 

medarbeidere, for realisering av visjon og samfunnsoppdrag, mens vi har manglet tydelige, skriftlige 

beskrivelser av faktisk gjeldende praksis og politiske standpunkt på tvers av stiftelsene.  

Grunnlaget er allerede omfattende beskrevet (kap.2), mens vi her vil stadfeste vår todelte 

begrunnelse for å involvere frivillige med de konsekvenser det har for egnet organisering der 

kompleksiteten i definisjonen av frivillig arbeid ivaretas.    

• Frivillig arbeid i Kirkens Bymisjon er både en metode for aktiv deltakelse og direkte 

ressursmobilisering i arbeidet for å realisere samfunnsoppdraget. 

• Kirkens Bymisjon vil fremover systematisk gjøre bruk av frivilliges kunnskap og erfaringer i 

vårt påvirkningsoppdrag. 

• Frivillighetsarbeidet i Kirkens Bymisjon supplerer og utfordrer offentlige tjenester gjennom 

vårt felles overordnede oppdrag. 

 

Etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon 
Etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere skal sikre en god etisk praksis i møte med våre 

deltakere/brukere/mottakere av frivillig innsats, slik at de kan oppleve å bli møtt på en god måte. 

Retningslinjene gjelder for alle frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon og revideres jevnlig av 

fagnettverket for frivillighet. Det forekommer særskilte tilleggspunkter spesifikt for enkelttiltak/virksomhet 

samt egne etiske retningslinjer der stiftelsene drifter aktivitet organisert av andre landsdekkende 

organisasjoner, eks. vis Home Start Familiekontakten. Retningslinjene tar for seg taushetsplikt opp mot 

opplysningsplikt og hvordan vi skal sikre god kvalitet i aktivitet/tjenester hvor frivillige medvirker samt at 

frivillige selv også skal kunne forvente opplæring og oppfølging tilpasset oppgavene de inngår i. For 

fullstendig versjon av de etiske retningslinjene, se vedlegg 2. 

«Rom for alle» og likevel aldri kompromisse på kvaliteten i de tjenestene/aktivitetene hvor 

frivillige medvirker krever ressurser, ledelse og systemer.  
Kirkens Bymisjon har god erfaring med systematisk kvalitetssikring av frivillige. 

Før noen blir faste frivillige gjennomføres samtale/intervju, for gjensidig forventningsavklaring. Det er 

krav om politiattest for alle frivillige som skal jobbe med mindreårige. Frivillige underskriver kontrakt 

som tydeliggjør taushetsplikt og kjennskap til Kirkens Bymisjons etiske retningslinjer for frivillige. De 

får opplæring og oppfølging av faglig ansatt personell, tilpasset tjenesten de skal i gang med. Dette 

rammer inn det frivillige engasjementet og er avgjørende for tillit og trygghet for alle involverte. Det 

handler om tydeliggjøring av rolle og dertil ansvar, som er forskjellig for ansatte og frivillige.  

Felles sak med ulike roller: 

Det er den ansatte i daglig kontakt med frivillige medarbeidere i prosjekt/tiltak/virksomhet som er 

faglig ansvarlig for kvaliteten i det daglige arbeidet de utfører sammen; mens særlige ansattressurser 

er prioritert til ledelse og ivaretakelse av frivillighetsarbeidet lokalt. De er ansvarlige for kvaliteten i 

frivillighetsarbeidet, både at frivillige får den opplæring og oppfølging de trenger for å gjøre en god 

jobb, men også for at frivillige både oppfører seg skikkelig i møte med folk i aktiviteten/tjenesten og 

kjenner at også de som frivillige blir verdsatt. Faglig støtte og rammer som bygger oppunder dette 

skal sikres av tiltaks-/virksomhetsleder og dernest daglig leder i stiftelsen/avd. direktør i Oslo.  

Frivillighetsarbeidet er organisert ulikt i de forskjellige stiftelsene, men hovedansvaret ligger hos 

daglig leder i stiftelsene og alle har en ansvarlig som stiftelsens representant inn i nasjonalt faglig 

nettverk for frivillighet. Oslostiftelsen har et tilleggsansvar for fellesskapet inn mot FBN (Fellesrådet 
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av Kirkens Bymisjoner i Norge) og direktør for avdeling «Oppvekst og frivillighet» i Oslo har derav et 

utvidet ansvar for å ivareta frivillighetsarbeidet i organisasjonen operativt forsterket ved 

seniorrådgiver for frivillighet i Oslo.  

Fagnettverket for frivillighet i Kirkens Bymisjon nasjonalt er avgjørende for positiv utvikling av 

frivillighetsarbeidet og kompetansedeling mellom stiftelsene. Kjennskap og delt fagkunnskap på tvers 

resulterer i kvalitativt godt arbeid som tar høyde for lokale forhold. Representantene her har et 

ekstra ansvar for utviklingen og ivaretakelsen av frivillighetsarbeidet i egen stiftelse og flere stiftelser 

har også egne frivillighetsnettverk av ansatte med ansvar for frivillige for lokal kompetansedeling, 

koordinering og utvikling. Leder av nettverket velges internt i nettverket for 2 år av gangen ihht. 

mandat for faglige nettverk i Kirkens Bymisjon.  

Krav til sikker og trygg oppbevaring av personopplysninger – Mobilise 
Det ble bestemt av Fellesrådet av Bymisjoner (FBN) i 2018 at vi alle skal bruke det elektroniske 

registreringssystemet, Mobilise, for registrering av alle frivillige. Punktene under var del av 

saksgrunnlaget og programmet ble implementert i 2019 og 2020. Hvor stor del av programmets 

potensiale som tas i bruk utover registrering av personopplysninger avgjøres lokalt. 

Det er en egen forvaltningsstruktur for programmet med ressurspersoner fra ulike stiftelser hvor 

direktør for oppvekst og frivillighet og i Oslo er applikasjonseier og seniorrådgiver for frivillighet er 

applikasjonsforvalter. 

Programmet skal sikre: 

• Trygg og sikker lagring av opplysninger om frivillige (GDPR) 

• Oppgavepåminnelser til frivillighetsansvarlige i en travel hverdag 

• Kommunikasjon lagret i systemet, reduserer risiko 

• Felles system muliggjør økt kunnskapsdeling på tvers av tiltak/virksomheter og stiftelser 

Strategisk ønskede gevinster fremover: 

• Muliggjør strategiske valg basert på faktisk kunnskap om de frivillige på ulike nivå 

• Premiss for eksempelvis tilfredshetsmålinger blant frivillige på tvers i organisasjonen  

• Premiss for å kunne nyttiggjøre oss frivilliges erfaringer mer systematisk i påvirkningsarbeidet 

• Knytter frivillige tettere til Kirkens Bymisjon som felles organisasjon på tvers av byer, 

virksomheter/tiltak og prosjekter 
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4. Vedlegg 1. Kirkens Bymisjons felles strategi for 2020-2025: 
 

KIRKENS BYMISJONS STRATEGI 2020–2025 
Kirkens Bymisjon ser i dag store utfordringer knyttet til splittelse, uro og avmakt i samfunnet. Forskjellene øker. 
Klimaendringene krever handling nå. Noen mangler tilgang til grunnleggende rettigheter. Stadig flere 
argumenterer for seg og sitt heller enn oss og vårt. Der fellesskap forvitrer og grupper settes opp mot 
hverandre, øker den sosiale spenningen. Et samfunn som fokuserer på forbruk, prestasjon og konkurranse, 
skyver mange ut.  
 
I perioden 2020–2025 skal vi derfor stå sammen for å styrke håp og fremtidstro.  
 
Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt diakonale oppdrag 
er å avdekke urett, lindre nød, og påvirke årsakene til at nøden og uretten oppstår. Vi har stor bredde i 
virksomheter og tiltak. I perioden 2020-2025 skal vi gjøre en ekstra innsats overfor barn og unge i hele denne 
bredden. Vi skal bruke vår kompetanse og erfaring til å styrke relasjoner og se hele mennesket.  
 
Samtidig med uro og bekymring, ser vi stort potensial for bevegelse. Utenforskap kan møtes med fellesskap. 
Avmakt kan møtes med muligheter. Kraften i uro kan omsettes til handling.  
 
Bygge fellesskap 
Kirkens Bymisjon skal vise at det som forener oss er større enn det som skiller oss. Vi vil fremme holdninger og 
handlinger som omfavner mangfold i et raust og livssynsåpent samfunn.  
 
Vi skal:  

• Være til stede i nærmiljøer, nabolag og digitale rom.  

• Skape felles aktiviteter på tvers av meninger, generasjoner, kultur, kjønn, seksualitet, religion og 
trossamfunn.  

• Invitere til dialog for å bygge bro mellom meningsmotstandere.  
 
Styrke bærekraft 
Kirkens Bymisjon skal ta vår del av ansvaret for klimaendringene. Hensynet til generasjoner som kommer etter 
oss skal styre valgene våre. Vi skal bidra til miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. 
 
Vi skal:  

• Bidra til at folk får muligheter til å leve rike liv, uten å forutsette et høyt materielt forbruk. 

• Påvirke utvikling av bærekraftige byer og steder som gir rom for alle.  

• La bærekraftsmålene styre arbeidet vårt.  
 

Skape bevegelse 
Kirkens Bymisjon vil mobilisere bredt for å bevege samfunnet i en retning som ivaretar likeverd. Vi skal kjempe 
for lik tilgang til rettigheter, og stå opp mot makt og meninger som skaper fattigdom og urettferdighet.  
 
Vi skal:  

• Inngå partnerskap med andre som har kunnskap og innflytelse vi selv ikke har, og være en foretrukket 
partner for det offentlige.  

• Søke å involvere alle det gjelder i alt vi igangsetter, og la den enkeltes ideer påvirke resultatet.  

• Protestere mot urett i møte med politikere, myndighetspersoner, i medieutspill og kampanjer.  
 
Året 2025 
I 2025 har vi bygget, styrket og skapt en forsterket tro på fremtiden. Vi har vist nestekjærlighet, sørget for 
inkluderende fellesskap, vernet om skaperverket og kjempet for rettferdighet. Kirkens Bymisjon har vist mot og 
forent krefter med flere for å styrke håp. 
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Vedlegg 2. Innspill frivillighet til lokale handlingsplaner: 

I lys av ny felles strategi er det ønskelig å hensynta felles fagplattform og policy for 

frivillighetsarbeidet også i utarbeidelse av lokale handlingsplaner. Det gjør at vi beveger oss i 

samme ønskede retning i hele landet.  

 

- Kirkens Bymisjon vil mobilisere et mangfold av befolkningen til frivillig arbeid, for økt 

handlekraft i vårt samfunnsoppdrag. 

- Kirkens Bymisjon vil nå ut til bredden av befolkningen ved hjelp av frivillige medarbeidere, for 

å bidra til økt kunnskap og forståelse mellom folk. 

- Kirkens Bymisjon vil synliggjøre betydning og effekter av frivillig arbeid både for den enkelte 

frivillige og i arbeidet med konkrete samfunnsutfordringer.  

Operasjonalisering målbilder, momenter for frivillighet i lokale handlingsplaner: 

• Det er behov for økt og delt kunnskap om Kirkens Bymisjons frivillighetsarbeid og metoder 

internt i organisasjonen.  

o Vi vil opprettholde og videreutvikle nasjonalt fagnettverk for frivillighet. 

o Vi vil vedta og implementere egen fagplattform og policy for frivillighet. 

 

• Det er behov for å utvide måter å være frivillig på og organisering av disse. 

o Vi vil legge til rette for mer aksjonsrettet innsats og flere prosjektbaserte 

frivillighetsoppgaver. 

 

• TV-aksjonsprosjektene bidrar til sterk vekst i store deler av landet og fordrer god forankring 

og kompetansedeling også på fagfeltet frivillighåndtering. Prosjekter for barn og unge 

innebærer særskilt sårbarhet med egne krav til frivillige. 

o Vi vil utarbeide og implementere særskilte rutiner for å være «en trygg organisasjon 

for barn» - herunder etiske retningslinjer for frivillige.  

 

• Frivillig arbeid handler også om folkehelse ref. forskning på frivillighet, som svarer på blant 

annet ensomhetsutfordringer og selvrapportert bedret livskvalitet ved å være til nytte.  

Det er viktig kunnskap også våre egne frivillige bør få innblikk i. Vi vil vise omfanget, 

mangfoldet og betydningen av deres innsats. 

o Vi vil dele kunnskap om folkehelseeffekter av frivillig arbeid med våre egne frivillige i 

delt materiell og i ulike faglige samlinger. 

o Vi vil bevisstgjøre egne ansatte på folkehelseeffekten av frivillig arbeid som del av 

bevisstgjøringen av vår satsning på frivillig arbeid. 

 

• Felles elektronisk registreringssystem, Mobilise, brukes av alle for lagring av 

personopplysninger for frivillige, for å imøtekomme kravene i personvernloven (GDPR). 

Stadig større deler av organisasjonen tar også i bruk systemet for kommunikasjon og 

vaktplanlegging, noe som gir oss oversikt over omfanget av frivilliges innsats.  

o Vi skal sørge for at alle frivillighetsansvarlige kjenner til applikasjonen og er 

innforstått med vedtak i ledelsen om at alle frivilliges personopplysninger skal 

registreres i systemet. Utvidet bruk er stiftelses- og virksomhets/tiltaksavhengig. 

Dette krever at systemet og opplæringsrutiner røktes hele tiden, siden rollen som 

frivillighetsansvarlig ofte endres ute i tiltak, virksomheter og prosjekt.   
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o Vi skal ha en ressursgruppe for Mobilise (blant hovedansvarlige for frivillighet i 

landet) som sikrer dialog om drift og utvikling over tid. Gruppen rapporterer ved 

seniorrådgiver for frivillighet i Oslo (applikasjonsforvalter) til direktør for oppvekst og 

frivillighet (applikasjonseier) samt tar nødvendige saker for avklaring til FBN siden 

systemet brukes av alle stiftelsene. 

  

• I arbeidet for økt strategisk frivillighetshåndtering, ønsker vi utvidet kunnskap om effektene 

frivillige selv opplever gjennom sitt engasjement, knytte dem tettere til organisasjonen og 

tydeliggjøre samfunnseffektene av deres innsats samt legge til rette for økt påvirkning –

monitorering av praksis og effekt.   

 

o Vi vil etterspørre frivilliges erfaringer i dialog med dem lokalt. 

o Vi vil gjennomføre frivilligundersøkelser, for at frivillige skal kunne gi oss 

tilbakemeldinger og knyttes tettere til organisasjonen. 

o Vi vil dele hovedfunn med de frivillige og gjøre resultatene av undersøkelsen kjent i 

organisasjonen, for at vi strategisk tar i bruk og deler frivilliges kunnskap og 

erfaringer.   
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Vedlegg 3. Etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon  

 

Etiske retningslinjer – for frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon (dato: 20.05.2020) 

1. Formål 
Etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon skal sikre en god etisk praksis i møte med 

våre deltakere/brukere/mottakere av frivillig innsats, slik at de kan oppleve å bli møtt på en god måte. 

Retningslinjene gjelder for alle frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon.  

2. Taushetsplikt 
Frivillige medarbeidere underskriver en kontrakt med taushetserklæring. I engasjementet som frivillig kan 

man få tilgang til opplysninger som ikke må bli kjent for uvedkommende. Taushetsplikten (etisk og moralsk) 

er pålagt. Den gjelder både for den tiden man er tilknyttet tjenesten, og etter endt tjeneste. Unntak fra 

taushetsplikten gjelder avvergeplikt og opplysningsplikt; herunder om den frivillige har grunn til å tro at et 

barn er eller vil bli utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, skal nærmeste leder straks varsles.  

3. Kvalitetssikring 
Frivilliges innsats i Kirkens Bymisjon kvalitetssikres gjennom 

• Intervju før oppstart i tjeneste som frivillig 

• Kontrakt med taushetsløfte (undertegnes) med bekreftelse på at man er kjent med de etiske 
retningslinjene for frivillige. 

• Referanse og legitimasjon etterspørres (tiltaks-/virksomhetsavhengig) 

• Samtykkeerklæring signeres særskilt av foresatte der frivillige er under 15 år 

• Kurs og veiledning (tiltaks-/virksomhetsavhengig) 

• Medarbeidersamtale (tiltaks-/virksomhetsavhengig) 

• Fremvise godkjent politiattest for frivillige for all tjeneste med mindreårige. 

• Oppfølging på tiltak/virksomhet ved frivillighetsleder 

 

4. Møte med brukere/deltakere 
“Kirkens Bymisjons visjon er at mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.” 

Vi ønsker at frivillige i Kirkens Bymisjon slutter seg til visjonen og har den som utgangspunkt for sitt frivillige 

engasjement. 

5. Ivaretakelse av den frivillige 
Som frivillig medarbeider står man ikke alene. Man er del i et større fellesskap hvor man får tilbud om støtte 

og veiledning. Leder er ansvarlig for dette. Målet vårt er å gi trygghet, å dyktiggjøre og å ta vare på den 

frivillige medarbeideren. 

6. Personvern/GDPR 
Personvernerklæring og vurdering av formål for lagring av personopplysninger bekjentgjøres for frivillige i 

vårt felles elektroniske system for håndtering av frivillige - Mobilise. 

7. Utadrettet virksomhet 
Kirkens Bymisjon har et koordinert kommunikasjonsarbeid. Som frivillig medarbeider må du følge disse 

retningslinjene. Frivillige skal aldri uttale seg eksternt i media/sosiale medier/kurs/seminarer e.l. i 

forbindelse med sitt frivillige engasjement uten at det er avklart med leder. Man skal heller ikke bruke evt. 

arbeidsantrekk/frivilligskilt e.l. som man benytter i arbeidet som frivillig utenfor aktiviteten og tidene man 

faktisk er frivillig i tjeneste. 
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8. Arbeid med barn og unge – trygge møter og krav til politiattest 
Vi vil være en trygg organisasjon for barn hvor alle frivillige kjenner sitt ansvar som voksne i møte med barn i 

Kirkens Bymisjon. I tjeneste med mindreårige/barn må den frivillige alltid fremvise godkjent politiattest før 

man kan delta i aktivitet. Søknadsskjema ligger elektronisk på politiets nettsider, mens anmodningsbrev med 

hjemlet lov for at Kirkens Bymisjon ber om politiattesten, fås på tiltak/virksomhet. Om du som frivillig er 

bekymret for et barn, har du ansvar for å melde det til din nærmeste leder. 

9. Spesifikke etiske retningslinjer på tiltak/virksomhet 
Det finnes spesifikke etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere i noen av Kirkens Bymisjons 

tiltak/virksomheter; der slike finnes, må den frivillige også følge disse. 

10. Økonomiske spørsmål 
Frivillig arbeid i Kirkens Bymisjon er ikke lønnet. 

Som frivillig skal man ikke motta penger eller gaver av verdi fra personer man bistår/ besøker/ står i relasjon 

til gjennom tjenesten. Det gis heller ikke anledning til å yte økonomisk hjelp direkte, og man skal ikke 

forholde seg til betalingskort til den man bistår/ besøker/ står i relasjon til, ei heller til vedkommende sin 

nettbank. 

11. Reisegodtgjørelse 
Som regel dekkes ikke reisegodtgjørelse for frivillige medarbeidere. Lokale retningslinjer i forbindelse med 

utgifter lages på det/den enkelte tiltak/virksomhet av leder i samarbeid med frivillighetsansvarlig. 

12. Forsikring 
Frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon er ulykkesforsikret (inntil fylte 80 år) gjennom Kirkens Bymisjons 

felles forsikringsavtale. Forsikringsbevis finnes på tiltak/virksomhet (i elektronisk kvalitetssystem). 

13. Avslutning av tjenesten 
Man kan etter eget ønske avslutte sin frivillige innsats, men plikter å gi beskjed i god tid. Lokale avtaler for 

avslutning av tjenesten må følges. Det forventes at kontraktstiden holdes. 

Ledelsen i Kirkens Bymisjon/virksomheten har også anledning til å be den frivillige medarbeideren slutte i 

tjenesten. I så fall har man krav på å få oppgitt grunn.  

14. Brudd på punkter i avtalen 
Brudd på etiske retningslinjer vil måtte tas opp til vurdering av frivillighetsansvarlig/leder på 

tiltak/virksomhet. 

 

(Etiske retningslinjer for frivillige revideres jevnlig av fagnettverk for frivillighet i Kirkens Bymisjon) 

 

 

 

Godkjent av FBN (Fellesrådet av Kirkens Bymisjoner i Norge) 18.november 2020 

 

 


