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Randaberg sin visjon, langsiktige mål og satsinger 
 

Visjonen til Randaberg kommune er:  

Sa mmen ska per  vi  den gr ønne la ndsbyen 

De langsiktige målene i kommuneplanen er at kommunen skal være en  

a ktiv, a ttr a ktiv og inkluder ende landsby. 

Bedre folkehelse gir et bedre samfunn og støtter opp om det vi vil oppnå med visjonene og de 
langsiktige målene. Kommuneplanen har tre utvalgte satsingsområder som ta utgangspunkt i 
hvordan helsetilstanden er i kommunen 

• Trivsel og god psykisk helse  
• Levende nærmiljø 
• Smarte og nyttige løsninger 

 

Utfordringsbildet i Randaberg er: 

• Økende sosiale forskjeller  
 økende andel barn lever i relativ fattigdom 

• Økende psykiske vansker blant barn og unge. 
 økende ensomhet blant unge 

• Økt forekomst av livsstilsykdommer 
 økende forekomst av diabetes og muskel og skjelettplager 

• Økende andel eldre  
 økende andel innbyggere med demens og økt ensomhet blant de eldste 

 

Dette ønsker vi 
Å stimulere frivilligheten er en nedfelt strategi i kommuneplanen som skal bidra til å fremme 
levende nærmiljø og aktive innbyggere. Det står videre i kommuneplanen:  

• Kommunen må sammen med frivilligheten utarbeide en helhetlig frivillighetspolitikk som 
skal sørge for å styrke og stimulere frivilligheten i form av kunnskap og kompetanse, ressurser 
og samhandling.  

Samarbeid med frivilligheten er også et satsingsområde i Helse- og omsorgsplanen Aktiv omsorg 
2030. Målet er å: 

• Mobilisere, motivere og aktivere til frivillig innsats. 

 



Formålet med planen 
 
Frivillighetsplanen er grunnlaget for Randaberg kommunes frivillighetspolitikk. Den inneholder 
grunnleggende prinsipper, målsettinger med tiltak for samspillet mellom frivillig sektor og 
kommunen, og med næringslivet som viktig samarbeidsaktør. 

Målet er å gi et fundament for et forutsigbart og konstruktivt samspill mellom kommunen, frivillig 
sektor og næringslivet.  

Frivillighetsplanen er delt inn i tre deler: 

1. Prinsipper for samspillet 
2. Innsatsområder for samspillet 
3. Oppfølging av planen 

Til slutt følger et vedlegg, med en tiltaksoversikt som skal vise hvordan frivillig sektor følger opp 
mål og satsinger i kommuneplanen. 
 

1) Prinsipper for samspillet 
 
Frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig samfunnssektor som gir merverdi til dem som deltar 
og til samfunnet som helhet. En aktiv, innovativ og levende frivillig sektor er av grunnleggende 
betydning for et levende og demokratisk lokalsamfunn 

Samarbeid og samskaping mellom kommune og frivilligheten baseres på likeverdig partnerskap og 
gjensidig respekt for hverandres roller.  

Samhandling krever ressurser og engasjement, og det må avsettes nødvendig tid til samspillet. 
Offentlig og frivillig sektor har ulike, men utfyllende roller i samfunnet. Samarbeidet baseres på at 
frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. Frivillighet lever av lyst, og dør av 
tvang. 

Kommune ønsker å legge til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer. Utviklingen av 
frivillighetspolitikken skjer i dialog med frivilligheten, og bærer preg av åpenhet, forutsigbarhet, 
tilgjengelighet og tillit.  

Faktatall om frivillighet: 

• 142 årsverk i frivillig arbeid (på landsplan) 
• 63 % deltar i frivillig arbeid 
• 47 lag og foreninger og tilsvarende antall velforeninger i Randaberg 
• 64,3 % av ungdomsskoleelevene i Randaberg er med i én eller flere fritidsorganisasjoner 

(2019). Tallet er synkende 
• Idretten organiserer klart flest barn og unge i Randaberg  

 



  

2) Innsatsområder for samspillet 
 
Innsatsområde 1: Informasjon og dialog 
Kommunen vil legge til rette for å øke frivillig sektors medvirkning i samhandling med kommunen. 
Dette vil bidra til læring og demokratiutvikling, bedre kvalitet og gi bedre eierskap til politiske 
beslutninger. 

Slik gjør vi det: 
 Bedre informasjon fra kommunen til frivilligheten. 

o Opprette egen side i webportalen hvor frivillige lag og foreninger kan hente nyttig 
informasjon 

o Ha oversikt over alle lag og foreninger som finnes i kommunen 
o Ha oversikt over alle områder/tiltak som kommunen og frivilligheten samarbeider 

om  
o Kommunen må tydeliggjøre og formidle sine og innbyggernes behov for samarbeid 

med frivillige  
 

 Bedre dialogen mellom frivilligheten, kommunen og næringslivet. 
o Faste årlige møter for kommune, frivilligheten og næringslivet 
o Årlige dialogmøter mellom frivillige og det tjenesteområdet i kommunen de 

frivillige samarbeider med 
o Møter hvor lag og foreninger møtes og kan lære av hverandre 

 

Innsatsområde 2: Mobilisering 
Kommune vil bidra til å løfte frivilligheten, synliggjøre verdien av frivillig arbeid og gi den mer 
status.  Noe som kan bidra til at flere melder seg som frivillige. Randaberg har store ressurser blant 
unge pensjonister og uføre, nye nordmenn, de som står utenfor i tillegg til de som allerede er aktive i 
frivillige organisasjoner.  

Slik gjør vi det: 
 Gi frivilligheten mer status og anerkjennelse. 

o Opprette et Frivillighetsråd med representanter fra frivillig sektor og kommunen 
o Dele ut Årets frivillighetspris/ Ildsjelprisen 
o Kommunen involverer frivilligheten i aktuelle planprosesser 
o Gi de gode historiene større oppmerksomhet på kommunens nettside og Facebook-

side 
 

 Mobilisere flere innbyggere til frivillig arbeid. 
o Løfte fram frivilligheten på kommunens webportal. Synliggjøre verdien av frivillig 

arbeid med fakta – antall frivillige, verdiskaping osv. 



o Frivillighetskonferansen – et årlig arrangement som frivilligheten, næringslivet og 
kommunen arrangerer sammen. Frivillighetsrådet får ansvar for konferansen 

o Kommunen publiserer arrangementer i regi av frivilligheten 
o Frivillige bruker www.frivillig.no   

 
 Rekruttere flere medlemmer. 

o Bedre informasjon ut til innbyggerne om frivilligheten 
o Legge ut oversikt over alle lag og foreninger i kommunen med omtale av hver 

forening 
o Frivillige kan legge inn sine aktiviteter i kommunens kalender på nettsiden, «Hva 

skjer i Randaberg» 
 

 Mobilisere foreldre til å delta i barnas fritidsaktiviteter.  
o Foreningen kan forplikte foreldrene i større grad  
o Kommune kan synliggjøre problemstillingen på kommunens hjemmeside/ 

Facebook 
 

Innsatsområde 3: Ressurser 
Kommunen vil stimulere til at det skapes mer frivillig engasjement for å styrke de frivillige 
organisasjonenes rolle, både som nærmiljøbygger, som en inkluderende kraft og som bidragsyter i å 
løse felles samfunnsutfordringer. Velforeningene er viktige bidragsytere/ressurser ute i de enkelte 
nærmiljøene.   

Slik gjør vi det: 
 Tilskuddsordninger: 

o Enkle søkerutiner for økonomiske tilskudd 
o Beholde de økonomiske tilskuddene på dagens nivå 
o Kommunen skal legge til rette for kurs i økonomistyring, styrearbeid, 

søknadsordninger for frivillige 
o Opprette en digital «Dugnadsbørs». Et nettsted der næringsliv og frivillig sektor 

kjøper dugnadsinnsats som for eksempel maling, varetelling, vakthold, servering  
 Lokaler: 

o Kommunen skal legge til rette for lån av tilgjengelige lokaler og møteplasser til 
frivilligheten  
 

 Kompetanse: 
o Kommunen vil bidra med faglig kunnskap på tema som spilles inn fra frivillig sektor  
o Kommunen skal sikre at ansatte har kompetanse til å ta imot og samarbeide med 

frivilligheten  
o Samarbeid med frivilligheten skal være tema på ledersamlinger 

http://www.frivillig.no/


o Kommunen skal bruke frivillighetens kunnskap og kompetanse der det er behov, 
blant annet i store og mindre planprosesser 
 

 Samarbeid om felles interesser i lokalsamfunnet: 
o Kommunen vil legge til rette for at frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som 

ønsker å være en ressurs og bidra til å løse lokale samfunnsoppgaver, inngår avtaler 
om samarbeid 

o Kommunen vil sammen med frivilligheten lage en oversikt over aktuelle aktiviteter 
som kan bidra til å forbedre kommunens utfordringsbilde og prioriterte satsings-
områder innen folkehelse 
 

Oppfølging av planen 
 
 Frivillighetsplanen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom 

kommunen og frivillig sektor, med næringslivet som samarbeidspartner. Målet er å 
stimulere og vitalisere frivillig sektor i lokalmiljøet med støtte fra kommunen og 
næringslivet. Oppfølging av planen vil kreve brobygging og koordinering, en samlende 
kraft som med entusiasme kan bidra til mer samhandling og motivere flere til å 
engasjere seg i frivillig arbeid. Ny frivilligsentral i Frivillighetens hus skal ha en sentral 
rolle i dette arbeidet.   

 Planen rulleres hvert fjerde år og vedtas av kommunestyret.  
 Det rapporteres årlig til HOL og HNK på status i handlingsdelen «Slik gjør vi det».  

 

Innholdet i denne planen skal følges opp gjennom:   

 at frivillighetsrådet får ansvar for rullering av handlingsdelen «Slik gjør vi det». 
 å gjøre planen kjent, operativ og virksom i alle kommunens sektorer og i politiske styrer 

og utvalg, samt i de rådgivende organene som Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 at frivillighet blir en del av kommunens øvrige planarbeid. 
 at planen vises igjen i utforming av kommunens årsbudsjett og handlingsprogram. 
 at frivillige organisasjoner og kommunen i samarbeid fyller ut tiltaksoversikten, første 

gang i 2021.  
 tiltaksoversikten revideres på den årlige frivillighetskonferansen med frivillige lag og 

foreninger, næringslivet og kommunen med politikere 



Vedlegg: Tiltaksoversikt 
 
Frivillige lag og foreninger utfører daglig en stor innsats på mange av områdene i kommuneplanen. 
Oversikten under viser de prioriterte overordnede målene i kommuneplanen som svarer på dagens 
utfordringsbilde i folkehelse.  Oversikten over aktivitet og ansvarlig frivillige fylles ut av frivillige lag 
og foreninger. Frivillighetsrådet har ansvar for at dette blir gjort. Oversikten gir et bilde over de 
ulike ressursene og tiltakene som skjer i regi av frivillige lag og foreninger på disse områdene. 

Langsiktige mål 
og satsings- 
områder i 
kommuneplanen 

Prioriterte delmål i 
kommuneplanen 

Navn/ 
beskrivelse av aktivitet 

Ansvarlig lag/ 
forening 

En aktiv landsby Legge til rette for en 
aktiv og sunn livsstil  
 
 

  
  
  
  
  
  
  

En inkluderende 
landsby 
 
 
 
 
 

Steder for alle 
 
 
Muligheter for alle  
 

  
  
  
  
  
  
  

Fremme trivsel og 
god psykisk helse 
 
 

Utjevne 
levekårsforskjeller 
 
Mestring og sosial 
støtte 

  
  
  
  
  

Fremme levende 
nærmiljø  

Styrke sosiale 
møteplasser og 
inkluderende 
fellesskap 

  
  
  
  
  
  
  

Fremme smarte og 
nyttige løsninger 

Gange og sykkel skal 
gjøres mer attraktiv 
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