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Saken behandles av:                

Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for nærmiljø og kultur 
Hovedutvalg for oppvekst og levekår 
  
Rådmannens tilråding til vedtak: 

 
Saken tas til orientering 
 
 

Grunnlagsdokumenter: 

 Meld St. 10 (2018-2019): Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den 

statlige frivilligheitspolitikken. 

 Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor 2017 

- 2020 

Vedlegg 1: Rapport fra kartlegging av frivillige organisasjoner i Randaberg 
kommune 2019: Utfordringer, muligheter og samarbeid 

 
 
 
Bakgrunnen for saken: 

Frivillig sektor er en uavhegig selvstendig samfunnssektor som plasserer seg mellom 
næringslivet og offentlig sektor. Frivillig sektor anerkjennes på lik linje med andre 
sektorer i samfunnet. Dette er et overordnet prinsipp i plattformen som KS og 
Frivillighet Norge har signert for 2017-2020.  
 
Stortingsmelding nr 10 (2018-2019) som handler om den statlige 
frivillighetspolitikken, hevder at uten en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillig 
sektor ville vi ikke hatt det demokratiet vi har som er preget av ytringsfrihet der 
enkeltmennesket får bruke ressursene sine og oppleve mestring i samspill med 
andre.   
 
Frivilligheten er opphavet til demokratiet og selve bærebjelken i vårt demokratiske 

samfunn.   

 

Å utforme en lokal frivillighetspolitikk er godt forankret i den nye kommuneplanens 

samfunnsdel. Et av de utvalgte tre satsingsområdene i planen er å «Fremme 

levende nærmiljø». En hovedstrategi for å støtte opp om gode nærmiljø er å 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
https://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf
https://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf


stimulere frivilligheten. I planen står det: «Kommunen må sammen med frivilligheten 

utarbeide en helhetlig frivillighetspolitikk som sørger for å styrke og stimulere 

frivilligheten i form av kunnskap og kompetanse, ressurser og samhandling.» 

 
Plan for helse og omsorgstjenestene, Aktiv omsorg 2030 har også en satsing på 

pårørende og frivillige. Et av målene er å «Mobilisere, motivere og aktivere til frivillig 

innsats». Utarbeiding av en frivillighetspolitikk sammen med andre tjenesteområder 

og frivillig sektor er valgt ut som et av tiltakene  

 
   

Saksopplysninger: 

Randaberg kommune har søkt og mottatt et tilskudd fra Rogaland fylkeskommune 
på kr 90.000,- til bruk i arbeidet med å utforme en frivillighetspolitikk. Som et første 
ledd i arbeidet har vi fått kartlagt alle frivillige lag og organisasjoner som finnes i 
kommunen. Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige 
organisasjoner i Norge, har gjennomført kartleggingen for oss i Randaberg. Den ble 
gjennomført i april i år.   
  
Rapporten fra kartleggingen avdekker foreningenes ressurser, graden av samarbeid 

med kommunen, næringslivet og andre foreninger, samt mål og utfordringer. 

Rapporten kan inngå som en del av kommunens samfunnsplanlegging for å 

inkludere frivillig sektor i egne planverk der det er naturlig, i tillegg til å være et viktig 

grunnlag for en frivillighetspolitikk. 

Randaberg har i dag 47 lag og foreninger. Alle fikk tilsendt undersøkelsen og 29 

svarte på denne. Det utgjør en svarprosent på 62%.  

Frivillighet Norge v/Siri Holm Lønseth vil presentere rapporten muntlig i 

førstkommende møtet for Hovedutvalget for nærmiljø og kultur den 3. sept kl 18.00. 

Kort oppsummert er hovedfunnene følgende: 

 71% av de foreningene som har svart representerer idrettsorgansasjoner, 
kulturorganisasjoner og tros- eller livssynsorganisasjon.  

 

 Aktivitetsnivået er relativt høyt. Tre av fire organisasjoner har aktiviteteter ukentlig 
eller oftere. 

 

 Medlemsmassen har hovedsakelig økt eller er stabil. 

 

 Hovedutfordringer når det gjelder rekruttering av frivillige og tillitsvalgte er tid og at 

folk vegrer seg for å ta på seg ansvar. 

 

 De viktigste inntektskildene er medlemskontigent, kommunale og nasjonale midler, 

hvorav de kommunale midlene blir sett på som den viktigste. 

 

 Av utgifter er det kostnader knyttet til arrangementer, instruktører, trenere eller 

profesjonelle som blir oppgitt som de mest betydelige. 

 



 Majoriteten av organisasjonene låner lokaler av kommunen og tilgjengeligheten og 

tilfredsheten blir ansett som god.  

 

 Samarbeidet er mest utbredt med andre organisjoner og med kommunen. Mer 

uvanlg å samarbeide med næringslivet. Tjenesteområdet Kultur er den enheten det 

er mest vanlig å samarbeide med i kommunen. 

 

 Å rekruttere flere medlemmer er den målsettingen som blir trukket fram av stort sett 

alle organisasjonene. 

 
Prosjektplan for å utforme en frivillighetsplan 
 

For å konkretisere en frivillighetspolitikk vil kommunen sammen med frivillige 

organisasjoner utarbeide en frivillighetsplan. Som et viktig ledd i prosessen vil vi 

invitere alle lag og foreninger i kommunen til en kafedialog der vi ønsker innspill. Et 

viktig prinsipp er at frivillighetens egenverdi anerkjennes. Frivillige er frie og villige – 

til å gjøre det de vil. Det må de være. Ellers dør frivilligheten ut. 

 

Mål med frivillighetspolitikken 

- Styrke og stimulere frivilligheten i form av kunnskap og kompetanse, 

ressurser og samhandling. Dette skal bety at kommune og frivilligheten 

sammen skal utvikle konkrete tiltak som skaper vekst og utvikling for lag 

og foreninger. Vi skal være likeverdige partnere i samarbeidet. 

 
 

Prosjektgruppe: 

o 3 repr fra kommuneadministrasjonen: 

- Folkehelsekoordinator 

- Avd.leder for Fritid 

- Repr fra Helse og velferd 

o 3 repr fra frivilligheten 

- Idrettsorganisasjoner 

- Kulturorganisasjoner 

- Tros- og livssynsorganisasjoner 

 
 
 
 
 
 
 
 
Framdriftsplan for utarbeiding av frivillighetsplan i Randaberg 2019/20 

Aktivitet Vår  
-19 

juni aug sept Okt-
des 

Jan Febr-  
mars 

apr Mai/ 
juni 

Kartlegging av frivillige organisasjoner i 
Randaberg – rapport fra Frivillighet Norge 

         



Forslag til organisering av prosjektet og 
prosjektgruppe 

         

Sender ut invitasjon til foreninger og lag 
til kafédialog  

 Invitere politikere som 
observatører 

         

Saken behandles politisk i HNK og HOL 
Frivillighet Norge orienterer om 
kartleggingsrapporten i HNK 

   03.09.      

Gjennomføre kafédialog med alle lag og 
foreninger 

   Uke 
38 

     

Prosjektgruppa etableres (første møte) 
Rekrutteres blant foreninger og lag på 
kafedialogen 

         

Bearbeiding av innspill fra kafédialogen - 
utvikling av plandokumentet 

         

Ny samling med lag og foreninger - 
presentasjon av oppsummeringen /utkast 
til plandokumentet  

         

Høring 
 

         

Plandokumentet ferdig til politisk 
behandling 
   

         

 
 
Rådmannens vurdering: 

Et aktivt og levende lokalsamfunn er avhengig av aktiv og levende frivillighet. 
Randaberg kommune ønsker å satse på gode levende nærmiljø, det får vi kun til i 
samskaping med frivilligheten. Rådmannen gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å 
utforme en politikk i samarbeid med frivilligheten som gir forutsigbare og gode 
rammer.  
 
 
Saksbehandler: Anne Grødem 
Tjenesteområdesjef: Tonje Doolan 
 
 
Hvilke planer har dette konsekvenser for: 

 
 
Særutskrift: 

 
 

 


