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Innspillmøte 18. november 2019  

  

Oppsummerende rapport 

  

Anbefalinger basert på innspill fra foreningene i Hægebostad 
kommune  
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Oppsummering av innspill fra møte med foreningene i Hægebostad 

kommune 

Her følger en oppsummering av de innspillene som kom frem i møtet med dere i foreningene 
under Frivillighet Norges besøk i Hægebostad kommune 18. november 2019. Oppsummeringen 
sendes til alle som var til stede. 
 
Bakgrunn 
Hægebostad kommune skal utvikle en frivillighetsstrategi i dialog med de frivillige 
organisasjonene i kommunen. Som det ble nevnt i møtet har kommunen inngått en avtale med 
Frivillighet Norge om arbeidet med dialog og samspill mellom frivillige organisasjoner og 
kommunen. Frivillighet Norges del av avtalen er å bistå kommunen i utvikling av sin 
frivillighetsstrategi. Konkret skulle følgende gjennomføres: 

1. Informasjonsmøte med kommuneledelsen 
2. En åpen kveldskonferanse med frivillige lag og foreninger som inneholder: 

• Informasjon om frivillighetens rolle i samarbeid med kommunen 

• Fakta om frivillighet 

• Gjennomføre en kafedialog for å samle inn innspill fra foreningene 
3. Lage en oppsummering fra møte med foreningene med anbefalinger 

 
Et sentralt formål med en kommunal frivillighetsstrategi er at den skal stimulere til økt samspill 
og samarbeid mellom kommunen og foreningene og mellom foreningene. Et viktig premiss for 
at Frivillighet Norge inngår denne type samarbeid med kommunene er at bredden av 
frivilligheten trekkes inn som dialogpartner i utviklingen av frivillighetsstrategien, slik at 
innholdet oppleves som relevant for alle typer frivillige foreninger. Det er opp til kommunen 
hvordan den vil legge til rette for at bredden av frivilligheten trekkes inn som dialogpartner i 
dette arbeidet. Men Frivillighet Norge anbefaler at kommunen, etter den åpne 
kveldskonferansen: 

 Legger til rette for at referansegruppen suppleres slik at bredden av type lag og foreninger 
er representert, og på den måten kan bli en aktiv dialogpartner for kommunen i 
utviklingen av frivillighetsstrategien. 

eller 

 At eksisterende samarbeidsorgan for deler frivilligheten, som idretts- eller kulturråd, får 
mandat til å inngå dialog med flere typer av lag og foreninger og på den måten 
representere en større bredde som dialogpartner i utviklingen av frivillighetsstrategien. 
Eksempler kan være representanter for minoritetsorganisasjoner, barn og unge, 
interesseorganisasjoner og religiøse organisasjoner. 

Hensikten er at et bredt utvalg av lag og foreninger får anledning til å følge opp innspillene fra 
kafedialogen. Det vil styrke muligheten for at frivillighetsstrategien oppleves som viktige og 
relevant for alle typer foreninger i Hægebostad og bidra til utvikling av konkrete tiltak som 
skaper vekst og utvikling for frivillig sektor i kommunen.  

 
Oppsummering av innspill fra kafedialogen  
Spørsmål 1 - Utfordringer: 
Har din forening noen konkete utfordringer som hindrer dere i å tilby enda mer eller 
flere aktiviteter enn i dag?  
 
Innspill knyttet til lokaler  
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Alle gruppene trekker frem lokaler som en utfordring. Dette er både knyttet til mangel på lokaler, 
at de lokalene man låner av kommunen er uforutsigbare og utilgjengelige i perioder, og at man 
ønsker gratis leie.  
 
Innspill knyttet til økonomi  
Flere trekker frem dårlig økonomi som en utfordring. Det pekes både på kostnader knyttet til 
lokaler og at det er mindre midler å søke på hos kommunen nå enn tidligere. Også arbeidet med 
å skaffe penger trekkes frem som en utfordring, søknader om støtte og ordninger som 
spillemidler krever tid og kompetanse man ikke nødvendigvis har overskudd på. 
 
Innspill knyttet til rekrutering  
Rekrutering blir nevnt av alle gruppene. Enten som mangel på frivillige eller deltagere. Det 
trekkes frem at det er en begrenset mengde personer å ta av. Noen trekker frem at selv om alt i 
dag gjøres på dugnad ser man at det kan bli vanskelig å fortsette på samme måte i fremtiden.  
 
Innspill knyttet til samspill med kommunen 
Kommunikasjonen med kommunen trekkes frem som en utfordring. Stadig skifter av 
saksbehandler og ansvarlige i kommunen gjør at det ikke bygges opp kompetanse på områdene 
knyttet til frivillighet, og det er vanskelig å vite hvem man skal forholde seg til. 
 
Innspill knyttet til krav og rapportering 
Søknader, rapportering og økte krav trekkes frem som en utfordring. Det er snakk om 
administrative oppgaver som faller utenfor det organisasjonene egentlig driver med man gjerne 
vil ha hjelp til. Samtidig er økende krav til for eksempel HMS med på å gjøre vanskelig å gjøre 
ting på frivilligbasis.   
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Spørsmål 2 - Kommunen som tilrettelegger:  
Hvordan kan kommunen legge til rette for at det skapes enda mer eller flere aktiviteter i 
ditt lag eller forening? 
 
Innspill knyttet til organisering i kommunen 
Et tydelig innspill er at kommunen må sikre at en person har ansvar for saker knyttet til 
frivilligheten. Også dette feltet har bruk for noen med kompetanse som følger saker over tid. 
 
Innspill knyttet til kommunikasjon og samarbeid med kommunen 
Flere peker på at kommunen må møte frivilligheten på deres arenaer, på tidspunkt som passer 
for frivilligheten. På dagtid er de som driver frivillig opptatt med annet arbeid, og det er 
vanskelig å ordne ting med kommune etter ordinær arbeidstid.   
Samtidig trekkes det frem at noe av det viktigste kommunen kan gjøre er å være positive til 
samarbeid og prioritere frivillighet. For eksempel ønsker et korps å samarbeide med 
kulturskolen, men opplever å ikke få svar.  
 
Innspill knyttet til lokaler og utstyr 
Det trekkes frem at kommune kan stille lokaler til disposisjon. Det er også viktig at det er 
forutsigbare avtaler rundt leie og utlån. De samme betraktningen trekkes frem om utlån av utstyr 
kommunen har.  
 
Innspill knyttet til kompetanseheving 
Flere av innspillene er knyttet til at organisasjonene ønsker hjelp, blant annet med økonomiske 
søknader både i og utenfor kommunen. Kommunen sitter på mye kompetanse som 
organisasjonene kan dra nytte av. Kommunen kan være med å gi organisasjonene kunnskap om 
søknadssystemer, økonomirutiner, administrasjon og kommunale prosesser. 
 
Innspill knyttet til felles kalender 
En gruppe foreslår at kommunen bør lage en felles kalender hvor organisasjonene kan legge inn 
aktiviteter og arrangementer. Dette både for å vise innbyggerne hva som foregår og for å 
redusere sannsynligheten for kollisjoner mellom organisasjonene.  
 
Innspill knyttet til transport 
En gruppe trekker fram transport som en utfordring, og at blant annet eldre kan ha vanskelig for 
å komme seg til aktiviteter. En løsning på dette mener de er at kommunen kan legge til rette for 
transport av disse.  
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Spørsmål 3 - Ressurser og samarbeid  
Hva slags kunnskap, utstyr eller frivillig innsats, tror du at ditt lag eller forening kan 
bidra med dersom dere skulle ha et tettere samarbeid med kommunen - for eksempel i et 
partnerskap, i gjensidig forpliktende avtale, etc.? 
 
Alle typer lag og foreninger har spesiell kompetanse som springer ut av den aktiviteten de driver 
på ulike arenaer. I tillegg mener foreningene at de kan brukes i samarbeidsrelasjoner med 
kommunen på flere måter. I møtet kom det frem at de har kompetanse på, eller tilbyr, følgende 
ressurser: 

 Utstyr i hall og svømmehall 

 Anlegg som hytter og klatrepark 

 Svømmeopplæring  

 Helgeaktiviteter for barn og unge 

 Frivillige som hjelper med vedlikehold og opprettholder kulturminner.  

 Formidling av lokal og eldre historie som skolebesøk og vikingdag 

 Rusfritt helgetilbud 

 kunnskap om organisering og mobilisering til dugnadsinnsats 

 kurs i grunnleggende husflid og håndverk 

 Instruktører og utstyr innen skyting 

 Musikkopplæring 
 
Spørsmål 4 - Kontaktpunkter mellom lag/forening og kommunen 
Hva slags faste kontaktpunkter, møter eller annen form for dialog bør kommunen legge 
til rette for når det gjelder: 
 - Samarbeid mellom frivillige foreninger 
 - Samarbeid mellom frivillige foreninger og kommunen? 
 
Innspill knyttet til møteplasser mellom kommune og organisasjoner 

Gruppene trekker frem flere typer møter som kan være aktuelle. For eksempel ønsker en gruppe 
et møte hvor man kan få mulighet til å gi innspill i utarbeidelsen av kommunebudsjettet. Det er 
også et ønske om møter med team som søknadsprosesser og spillemidler. Det er også et ønske 
om bedre informasjonsflyt rundt politiske vedtak, både før og etter at de fattes.  
  

Innspill knyttet til en fast kontaktperson 

Det blir trukket frem at man ønsker en fast kontaktperson i kommunen man kan forholde seg til. 
Her pekes det både på saksbehandler i kommunen og potensielt en frivillighetskoordinator.  
 

Innspill knyttet til felles kalender og møter mellom organisasjonene 

For å få bedre koordinering mellom organisasjonene trekkes det frem at møter hvor man samler 
organisasjonene også bør ha rom for planlegging. En gruppe peker på at en felles kalender for 
alle organisasjonene i kommunen hadde vært nyttig for samarbeidet.  
 

Oppsummerende anbefalinger til videre dialog 

1. Det anbefales at kommunen, i dialog med foreningene, ser nærmere på tiltak som 
styrker dialogen og samspillet mellom kommunen og foreningene, og skape tillitt til 
kommunen. Det er opp til kommunen hvordan man løser dette. Vi anbefaler likevel at 
kommunen i dialog med foreningene, ser nærmere på en, én-dør-inn ordning. Flere 
kommuner har f.eks. en egen koordinator for frivillighet som har mandat til å bistå 
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foreningene med raske svar, som kan veilede foreningene gjennom det kommunale 
byråkratiet (senke terskelen), legge praktisk til rette for foreningene når de har behov for 
det vedrørende lokaler, hjelp til søknader, kurs, utvikling av samarbeidstiltak med 
kommunen mv.  

 
2. Det anbefales å gå i dialog med organisasjonene om hvordan man kan involvere 

frivilligheten bedre i saker som berører dem, og hvordan man kan skape fast dialog om 
politiske og administrative prosesser i kommunen. Dette kan også ta for seg utfordringer 
knyttet til kulturforskjellene mellom organisasjonene og kommunen.  
 

3. Det anbefales også at kommunen går i dialog med organisasjonene om tiltak som kan 
styrke koordineringen av samspillet med foreningene. For eksempel bør også diskuteres 
hvordan kommunen kan bidra til å synliggjøre det tilbudet foreningene tilbyr 
kommunens innbyggere og legger til rette for koordinering mellom foreningene. Se 
eksempelvis Asker kommunes oversikt over organisasjoner her: 
https://www.asker.kommune.no/frivillighet/lag-og-foreninger/ 

  
4. Frivillighet Norge anbefaler at kommunen ser nærmere på behovet for å etablere eller 

videreutvikle faste møteplasser for å fremme dialog og tettere samarbeid.  
a. mellom kommunen og hele bredden av foreninger i kommunen 

og 
b. mellom foreningene 

Kommunen og foreningene bør diskutere hva slike kontaktpunkter/møteplasser skal 
inneholde for at det skal være attraktivt for foreningene å delta. Eksempler på tema kan 
være støtteordninger, faglig påfyll, viktige prosjekter som angår 
lokalsamfunnet/lokalmiljøet og sonderinger rundt samarbeidsrelasjoner. Det bør sendes 
ut en invitasjon med saksliste i god tid før møtet. Det anbefales at slike møteplasser 
arrangeres i et nært samarbeid. 

 
5. Både kommunen og mange av foreningene mener det er behov for at kommunen samler 

informasjon om organisasjonene i kommune slik at den er lett tilgjengelig. Det pekes 
også på at kommunen bør hjelpe til for å få bedre informasjonsflyt og samordne og 
markedsføre foreningen og deres aktiviteter. for eksempel igjennom at kommunen skal 
vise frem den frivillige aktiviteten på sine nettsider. Det anbefales at kommunen, i 
dialog med foreningene, finner frem til løsninger som ivaretar dette. 

 
6. Organisasjonene ønsker seg flere medlemmer og å være synlige i kommunen. Det er ofte 

en sammenheng mellom rekruttering av flere medlemmer, kompetanse, sterkere 
økonomiske muskler og foreningenes evne til å øke aktivitetsnivået.  
For at organisasjonen skal kunne nå ut til flere er det flere ting både kommune og 
organisasjonene kan gjøre. Her anbefales det å se nærmere på hvordan kommunen 
og foreningene kan samarbeide og legge til rette for tilbud om relevant 
opplæring/kursing som kan bidra til et mer målrettet rekrutteringsarbeid. Eksempler 
kan være tilbud om opplæring og bruk av sosiale medier. Andre tema for kurs kan 
være: Hvordan drive effektiv markedsføring av foreningen – Motivasjon av frivillige – Hvordan 
nå ut med din organisasjon. Denne type kurs kan gjerne holdes i regi av eksisterende 
kompetanse fra en forening som lykkes, men også i regi av kommunen om man har 
ansatte som har denne type kompetanse. Det anbefales at foreningene aktivt 
begynner å bruke den nasjonale nettportalen frivillighet.no som også tilbyr kurs. 
Det anbefales også å kartlegge hvilke kompetansebehov foreningene har for å øke 
sin kapasitet til å nå ut til flere med sine aktiviteter.  

https://www.asker.kommune.no/frivillighet/lag-og-foreninger/


 7 

 
7. Tilgang på gratis og rimelige lokaler (møtesteder/arenaer for aktiviteter, grupper, 

kurs, lager, utstyr etc.) er viktige for foreningene. Gode lokaler har også en 
markedsførende effekt i rekrutteringen av nye medlemmer. Vi anbefaler å se 
nærmere på hvordan kommune kan legge til rette for flere gratis eller rimelige 
leieforhold knyttet til lokaler med ulike fasiliteter. Dette bør også være med i 
arbeidet med nye lokaler. I tillegg anbefaler vi å se nærmere på hvordan egnede 
lokaler/anlegg, for eksempel i offentlig bygg både på dag og kveldstid, kan gjøres 
tilgjengelig for flere foreninger og målgrupper. Se for eksempel hvordan Drammen 
kommune har løst dette med sin portal her: 
https://booking.drammen.kommune.no/#/lokale?_k=15abnd  

 
 
 
  

https://booking.drammen.kommune.no/#/lokale?_k=15abnd
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Relevante linker til videre inspirasjon 

Frivillighet Norges nettside om kommunal frivillighetspolitikk: 

www.samhandlingskoden.no 

Frivillighet Norges ti frivillighetspolitiske bud: 

Merk at hele frivilligheten står bak dette dokumentet. 

http://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/de_ti_frivillighetspolitiske_bud/ 

Link til Skedsmo kommunes frivillighetserklæring: 

Skedsmos erklæring er av overordnet karakter. Dersom kommunen velger å uttrykke sin 

frivillighetspolitikk/strategi i et overordnet dokument anbefaler Frivillighet Norge at denne 

følges opp av en konkret tiltaksplan som berører kommunens ulike sektorområder: 

https://www.skedsmo.kommune.no/Kultur/frivillig/frivillighetserklaring/ 

Link til Asker kommunes frivillighetsmelding: 

https://www.asker.kommune.no/frivillighet/ 

 

Link til Nes kommune i Akershus sin frivillighetspolitikk: 

Legg merke til at den overordnede frivillighetsplattformen har en egen konkret tiltaksplan. 

Denne kan utformes, og gjøres relevant etter lokale forhold gjennom dialogen med de frivillige 

foreningene.  

https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/plattform-for-helhetlig-frivillighetspolitkk/ 

Både Skedsmos frivillighetserklæring, Askers frivillighetsmelding og Nes` frivillighetsplan 

tydeliggjør hvordan kommunen ønsker å forholde seg til frivilligheten. Se også andre eksempler i 

Frivillighet Norges kommunekart her: 

http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=288

2 

Frivillighet Norge anbefaler at det utarbeides tilsvarende politisk dokument som konkretiserer 

kommunens forhold til frivillig sektor lokalt. Disse omtales ofte som en frivillighetsplan, 

frivillighetsmelding, frivillighetsstrategi eller frivillighetserklæring og danner grunnlaget for 

kommunens frivillighetspolitikk. Frivillighetspolitikken bør inngå som en del av 

kommuneplanens samfunnsdel og konkretiseres gjennom tiltak i aktuelle kommunedelplaner. 

Regjeringens frivillighetserklæring: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillig

hetserklaeringen-hefte.pdf 

 

Link til Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform:  

Kommunene og frivilligheten står overfor mange av de samme samfunnsutfordringene. I 

Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform punkt 6 kan man på en kortfattet måte se 

hvordan frivilligheten bidrar som samfunnsaktør. 

http://www.frivillighetnorge.no/no/Frivillighetspolitikk/frivillighetspolitisk_plattform/ 

Link til samarbeidsavtale mellom Frivillighet Norge og KS: 

Legg særlig merke til at partene anbefaler at det etableres et frivillighetsforum/råd der bredden 

av frivilligheten er representert, for å styrke den kontinuerlige dialogen med kommunen: 

http://www.samhandlingskoden.no/
http://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/de_ti_frivillighetspolitiske_bud/
https://www.skedsmo.kommune.no/Kultur/frivillig/frivillighetserklaring/
https://www.asker.kommune.no/frivillighet/
https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/plattform-for-helhetlig-frivillighetspolitkk/
http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=2882
http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=2882
https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillighetserklaeringen-hefte.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillighetserklaeringen-hefte.pdf
http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/frivillighetspolitisk_plattform/
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http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbe

idmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf 

Link til Frivillighetsbarometeret 2019:  

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-

norge/pdf/Frivillighetsbarometeret2019-04.09.19.pdf?mtime=20191217083449  

Link til frivillig.no - Rekruteringsportalen for frivillige organisasjoner: 

Frivillighet Norge oppfordrer Søndre Nordstrand til å ta kontakt med Vanja Konradsen i 

Frivillig.no for opplæring og kurs for foreningene i Søndre Nordstrand kommune  

https://frivillig.no 

Om Frivillighet Norge  

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider blant 

annet for at kommunene utvikler en helhetlig frivillighetspolitikk/strategi for å sikre vekst og 

utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i lokalt kultur- og samfunnsliv. Frivilligheten er 

mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor 

bedre rammevilkår.  Vi har omlag 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen 

representerer omlag 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene 

er minoritetsorganisasjoner. Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og er regjeringens innspillpartner 

i frivillighetspolitiske spørsmål. Se mer om Frivillighet Norge på www.frivillighetnorge.no  

Takk for at dere bidro med så mange gode innspill!  

Vi dere ønsker frivilligheten og kommunen lykke til i det videre samarbeidet. 

 

http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/Frivillighetsbarometeret2019-04.09.19.pdf?mtime=20191217083449
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/Frivillighetsbarometeret2019-04.09.19.pdf?mtime=20191217083449
https://frivillig.no/
http://www.frivillighetnorge.no/

