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Møtebehandling 

Innstillinga fra rådmannen ble vedtatt. 
 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Formannskaps vedtak:  

Formannskapet sender vedlagte utkast til frivillighetserklæring ut på høring til frivillige 
lag/foreninger evt andre interessenter. Høringsfrist mandag 17.august. 
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Frivillighetserklæring Hægebostad Kommune 

 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet sender vedlagte utkast til frivillighetserklæring ut på høring til frivillige 
lag/foreninger evt andre interessenter. Høringsfrist mandag 17.august. 

Vedlegg 
Utkast Frivillighetserklæring Hægebostad Kommune 
Rapport fra Innspillmøte 2019 Hægebostad, Frivillighet Norge 

 

Saken kort fortalt 
Kommunestyret vedtok 28.02.19 (PS 9/19) at det skulle opprettes ei arbeidsgruppe for å 
utarbeide et forslag til et lokalt dokument som skal representere Hægebostad Kommunes 
frivillighetspolitikk. Erklæringen skal danne grunnleggende prinsipper og overordnede 
målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor, basert på det som er skissert i de 
nasjonale dokumentene. 
 
Målet med arbeidsgruppa var å legge til rette for en god prosess der sluttproduktet var et 
dokument som skulle legges ut til høring. Arbeidsgruppa inviterte derfor til en åpen dialog-
konferanse 18.november 2019 under ledelse av Frivillighet Norge som tilbyr hjelp til 
kommuner for å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk. Både Kommunens administrasjon, 
frivillige lag/foreninger og politiske representanter deltok aktivt. Rapporten etter dette 
møtet har vært et viktig grunnlag for dokumentet i tillegg til de nasjonale dokumentene. 
Arbeidsgruppa har nå utarbeida et utkast til en frivillighetserklæring som legges fram for 
formannskapet.  
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Bakgrunn 
Kulturdepartementet, som innehar ansvaret for å koordinere regjeringens 
frivillighetspolitikk, la i 2014 fram regjeringens frivillighetserklæring. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillighe
tserklaeringen-hefte.pdf. Den legger rammer for dialog og samspill mellom frivilligheten og 
regjeringen. Bakgrunnen var at frivillighet er en avgjørende del av nesten alle 
samfunnsområder og man ønsket å sikre frivillig sektor forutsigbarhet, åpenhet, tillit og 
tilgjengelighet i dialogen med regjeringen, uavhengig av hvilket departement man 
henvender seg til. 
 
KS har også engasjert seg i frivillighetspolitikken og har oppfordret norske kommuner til å 
utarbeide egen lokal frivillighetspolitikk. KS har sammen med Frivillighet Norge signert en 
«Felles plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor». Dette for å 
bedre samhandling mellom sektorene, for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og 
viktige aktiviteten i frivillig sektor. 
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmel
lomfrivilligogkommunalsektor.pdf  
 
 

Vurdering 
Forslaget er i tråd med e nasjonale føringene og på bakgrunn av innspill fra frivillig sektor 
lokalt. 
Det anbefales at forslaget legges ut på høring gjennom sommeren. 
 

Økonomiske konsekvenser  
 

Konsekvenser for barn og unge 
 

Konsekvenser for klima og miljø 
 

Konsekvenser for folkehelse++ 
 

Konklusjon 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 15.juni.2020 
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