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Kommunene i region Troms 

 

 

Tromsø, 13.12.2021 

 

Kjære kommuner i region Troms!  

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, 

kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, 

øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!  

 Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått 

ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på 

digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Vi i FNF Troms gleder oss til å 

feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp!  

 FNF Troms er et samarbeidsnettverk med 14 ulike natur og friluftslivsorganisasjoner og vi ser 

deres store innsats for folkehelse, naturglede, kunnskapsdeling innen naturkunnskap, jakt, fiske, 

høsting og sanking, de jobber for naturvern og bærekraftig fremtid og legger til rette for aktiviteter 

for mestring og samhold i alle aldre- vårt samfunn her i nord hadde vært fattigere uten disse 

frivillige innen natur og friluftsliv! 

Den 18 januar blir det regional åpning i Troms og Finnmark fylkeskommune og 

Forum for natur og friluftsliv Troms håper flest mulig kommuner blir med på 

feiringen på en eller annen måte! Sjekk ut her for mer informasjon og 

oppdateringer: https://fnf-nett.no/troms/bli-med-pa-frivillighetens-ar-2022/ 

Hva kan dere som kommune gjøre for å bli med på feiringen?  

Vis at dere er med på feiringa 

- Bruk verktøykassen på nettsiden til FÅ22 til å laste ned materiell og bruk dette på nettsider, 

sosiale medier og andre gode kanaler. Hjelp oss å nå ut med at 2022 er frivillighetens år til 

alle! Kanskje en utstilling med bilder over frivillighetens innsats på Rådhuset?  

Bli med å feire frivilligheten! 
Frivillighetens år 2022 og regional åpning 18 januar! 

http://www.fnf-nett.no/agder
https://frivillighetensar.no/
https://fnf-nett.no/troms/om-oss/
https://fnf-nett.no/troms/bli-med-pa-frivillighetens-ar-2022/
https://app.pickit.com/#/board/6196293d1e4b91001287ac71
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- Send en hilsen via ordfører-stafetten, på sosiale medier eller nettsiden til kommunen- eller 

kanskje et innlegg i lokalavisa! (Dette er lavterskel og settes stor pris på av frivilligheten!)  

- Kanskje dele ut en eller flere priser i anledning Frivillighetens år? 

Lag en festkomité eller prosjektgruppe 

Sett sammen en komité som kan planlegge hvordan kommunen skal markere 2022. Involver gjerne 

de frivillige og ta gjerne kontakt med oss i FNF Troms!  

Møt organisasjonslivet 

- Legg til rette for at organisasjonene har en møteplass hvor de kan vise fram sine formål og 

aktiviteter, snakke med befolkningen og få nye medlemmer, og kommunisere med 

kommunen. Gjerne en fast dato pr. år og gjerne i FÅ22! 

- Vi anbefaler å invitere frivillige organisasjoner til kommunestyremøter og møter i komitéer 

gjennom hele 2022. Organisasjonene kan introdusere seg og fortelle om sine formål og 

aktiviteter, og bidra til at frivilligheten i kommunen får en tydeligere stemme og mer 

synlighet. Har din kommune god oversikt over mangfoldet av deres frivillige? 

Legg til rette for hovedarrangementene 

Noen av hovedarrangementene i Frivillighetens år 2022 er avhengig av kommunene - visste du for 

eksempel at TV-aksjonen er med på feiringen? Eller at det skal gå en sykkeltur fra Nordkapp til 

Arendalsuka som kanskje er innom deres kommune? Hjelp arrangørene med å legge til rette for sitt 

arrangement lokalt hos dere. 

Spre ordet 

Hjelp frivilligheten i lokalsamfunnet med å synes ved å spre ordet om frivillighetsportalen frivillig.no 

eller i aktivitetsportalen ungfritid.no. 

 

Vi trenger kommunene med på laget- alle tiltak er velkomne, ingen for små og ingen for store! 

Sammen med organisasjoner, kommuner, fylkeskommune, FNF, friluftsråd og næringsliv markerer vi 

Frivillighetens år 2022 i Troms og Finnmark!  

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

 

 

_____________________________  

Christine Myrseth 

Koordinator 

FNF Troms 

 

https://vimeo.com/585251336?embedded=true&source=video_title&owner=138751679
https://frivillighetensar.no/hovedarrangementer
https://frivillig.no/?municipality=1&sted=Troms
https://ungfritid.no/

