
 
 

Kommunesektoren og frivilligheten – gjensidige 
behov 

Helge Eide, KS  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lokal:Det er i kommunene folk bor og det er i kommunene vi finner det store mangfoldet av lag og foreninger i Norge, og det er lokalt at mesteparten av frivilligheten i Norge utøves! Kommunene må bidra til at dette mangfoldet opprettholdes og vi må være åpne for nye former for samhandling mellom kommunal og frivillig sektor. Frivillig sektor er en aktør i lokalsamfunnet som sitter på mye kunnskap og ressurser. Det er derfor viktig at lag og foreninger inviteres med til dialog om samfunnsutviklingen og til dialog om hvordan vi skaper gode lokalsamfunnInnovativ:Både kommunene og frivillig sektor er gode til å identifisere behov og til å finne gode løsninger som dekker disse behovene.  Det er kommunene om har et ansvar for innbyggernes ve og vel. Når et problem oppstår vil det derfor nesten alltid være nærliggende å gå i dialog med kommunen for å få løst dette problemet. Frivillige lag og foreninger tilbyr et vel av aktivitetstilbud, sosiale fellesskap osv til kommunenes innbyggere gjennom for eksempel idrett, barne- og ungdomsaktiviteter, kulturarrangement, omsorgstjenester osv.Kommuner, stat og frivillighet har tradisjon for å finne løsninger i fellesskap som sikrer at tjenester blir tilgjengelige for bredden av befolkningen



 
 

Forutsetninger i et representativt 
demokrati - samspill og 
samarbeid  
Kommunen må:  
• Åpne beslutningsprosessen  
• Koordinere «alle gode krefter»  
• Prioritere og stå til ansvar overfor 

innbyggerne 
• Legge til rette for frivillighet  

 

 

05.09.2014 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Både uorganiserte frivillige og organiserte frivillige har et ønske om å bidra med frivillig innsats, men det er ikke alltid at kommunenes behov for frivillige «matcher» med de frivilliges ønsker om hvor de ønsker å gjøre sin frivillige innsats.  For KS er det lokale representative demokratiet et naturlig ståsted. Vi tror det representative demokratiet blir enda viktigere framover, i samspillet med frivillig sektor: Mer åpne beslutningsprosess – høre også de som ikke roper høyestSlippe til «alle gode krefter» - koordinere og sikre demokratiske verdier Noen må prioritere – og noen må kunne stå til ansvar overfor innbyggerneAlle parter må:Anerkjenne at frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig sektorAnerkjenne at frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnetAnerkjenne at frivillig sektor er viktig for demokratietAnerkjenne at frivillig sektor øker den sosiale kapitalen i samfunnetAnerkjenne at mangfoldet i frivillig sektor har en stor verdiAnerkjenne at frivillig sektor og offentlig sektor har komplementære roller i samfunnet Forutsigbare rammer og rammevilkår for samarbeidet :Både offentlig sektor og frivillig sektor trenger forutsigbare rammerOffentlig sektor bør legge til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk Offentlig støtte bør i størst mulig grad gis som frie midlerOffentlig sektor bør redusere byråkratiet knyttet til frivillig sektor  



Hva kan samarbeidsavtalen 
mellom Frivillighet Norge og 
KS bety for lokalt 
samarbeid? 
•Lokale samarbeidsavtaler 
•Lokal frivillighetspolitikk 
• Involvering i planprosesser  
•Partnerskap med enkelt 
organisasjoner  

05.09.2014 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi ser at mange av de kommunene som utarbeider lokal frivillighetspolitikk bruker samarbeidsavtalen mellom Frivillighet Norge og KS når de utarbeider sin lokale politikk/avtaleKS har tidligere utarbeidet veilederen «Sammen om det gode liv» – en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk. Denne brukes fortsattKS har tidligere utarbeidet veilederen «Når en pluss en blir mer enn to» – dette er en veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd På lokalt nivå kan de 2 sektorene inngå samarbeidserklæringer, gjerne etter mal av avtalen mellom KS og Frivillighet NorgeEn lokal frivillighetspolitikk bør si noe om virkemidler som tilrettelegger for frivillighetenFrivillig sektor bør involveres i planprosesser der det er naturligKommunalsektor bør vurdere partnerskap med frivillig sektor der det er naturlig



Frivillighet – forskjellige men likeverdige  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
KS gjennomførte i 2013 prosjektet «innovative frivillighetskommuner».  Kommunene i prosjektet samarbeidet med ulike typer frivillighet. Her vil vi løfte frem 3 eksempler på ulike typer frivillighet for å illustrere at det er et mangfold i hvordan dette organiseres lokalt. De 3 prosjektene som trekkes frem er 3 likeverdige frivillighetsprosjekter.Eksemplene som løftes frem her er:- Frivillighet: Kolstad IL i Trondheim- Kommunalt organisert frivillighet: Idretts-SFO i Heggedal, Asker kommune- Ideell sektor: Livsglede for hjemmeboende eldre, Trondheim kommune 



Kolstad Fotball 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
- Stiftet 05.10.1972 - Alle skal få være med!  - Ca 350 spillere - Over 200 frivillige - 2 ansatte som arbeider med inkludering - Gode anlegg og trygg økonomiI Trondheim var Kolstad IL med. Dette er en vanlig frivillig organisasjon, et idrettslag.Kolstad IL har både lønnede ansatte og frivillige. De frivillige yter en stor innsats for klubben. Kolstad IL er en demokratisk forening med et medlemsdemokrati. 



05.09.2014 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et annet prosjekt som var med fra Trondheim var Livsglede for hjemmeboende eldre. De er en del av stiftelsen «Livsglede for eldre». Stiftelsen «Livsglede for eldre» har både ansatte og frivillige.( Stiftelser er selveiende institusjoner. Det vil si at de ikke har eiere. Stiftelser ledes av et styre og styres av vedtekter som utarbeides av oppretteren. Siden stiftelser ikke har medlemmer eller andre som fører kontroll med at ledelsen forvalter midlene i samsvar med vedtektene, er det opprettet et eget statlig organ – Stiftelestilsynet (https://lottstift.no/stiftelsestilsynet/ )   – som skal føre slik kontroll med de rundt 8000 stiftelsene som finnes i Norge) En stiftelse har ikke et medlemsdemokrati og skiller seg derfor klart medlemsbaserte demokratiske frivillige lag og foreninger.



05.09.2014 

Frivillighet ved Heggedal SFO Asker kommune 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Merk; Dette er illustrasjonsfotoIdretts SFO- Samarbeid med Asker VGS Idrettslinje og Hovedgården UngdomsskoleGitarkurs (fått økonomisk støtte til innkjøp av gitarer av lokalt næringsliv)Kulturskoletimen- et kulturtilbud til elever på 3 trinnet med lærere fra Asker KulturskoleFriidrettslek- et aktivitetstilbud til elever på 1-2 trinn, drevet av foreldre og mentorer fra 5-7 trinn.Skilek-  et aktivitetstilbud til elever på 1-2 trinnet, drevet av elever fra Asker VGS og foreldre som har skiinteresse.Kor- samarbeid med Heggedal menighetKokkekurs- drevet av foreldre som er kokk/ernæringsutdannetKunstkurs- samarbeid med lokal kunstnereStrikking, treskjæring og bridge- samarbeid med SeniorsenteretTeaterlek- drevet av en foreldre som jobber som teaterpedagog ��           felles for alle er at de gjør dette på frivillig basisI Asker var SFO ved Heggedal skole med. Dette er et eksempel på det som kan kalles «kommunalt organisert frivillighet». Heggedal skole  samarbeider både med frivillige organisasjoner og enkelt frivillige for å gjøre SFO på Heggedal skole enda bedre.Vi ser her at den lokale frivilligheten er mangfold fra frivillige organisasjoner, stiftelser og enkelt frivillige. Alle har en plass i den lokale frivilligheten.



Utfordring til intensjonsavtalen 

• Anerkjenn 
mangfoldet i 
frivilligheten 
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