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Høringsinstansene jf liste  
 
 
 
Frivillighet i Ringsaker - temaplan til høring 

 
Omsorgskomiteen vedtok i møte 28.2.2017, sak 008/18 å legge «Frivillighet i Ringsaker – en 
overordnet temaplan» ut til høring til berørte instanser. Planen er utarbeidet av omsorgskomiteen, 
på bakgrunn av vedtak i kommunestyrets møte 21.12.2015, k.sak 95/2015 om at det skulle 
utarbeides en overordnet plan for frivillighetsarbeidet i Ringsaker. Planen skulle inkludere synlighet 
av frivillighetsarbeid på kommunens digitale flater.  
 
Vedlagt ligger høringsutkast til plan. Under arbeidet med planen er det også laget en versjon med 
noe mer utførlig informasjon om bakgrunn og status. Den utvidede versjonen kan fås tilsendt ved 
henvendelse til Ingvild Røe, på epost inv@ringsaker.kommune.no eller telefon 62 33 53 06.   
 
Som utgangspunkt for utarbeidelsen av planen har omsorgskomiteen benyttet KS veileder for 
utvikling av lokal frivillighetspolitikk «Sammen om det gode liv». Planen er forankret i 
kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2006 – 2010 (2018), og har et todelt formål:  
 

1. Hvordan kan Ringsaker kommune som offentlig virksomhet bidra til å tilrettelegge for at 
frivillige organisasjoner og personer i Ringsaker kan drive sin virksomhet?  

2. Hvordan kan kommunens ulike enheter få til og videreutvikle et godt samarbeid med 
frivilligheten i Ringsaker?  

 
I planen foreslås tiltak som omsorgskomiteen mener kommunen på overordnet nivå bør iverksette 
for å følge opp planens formål, innen ulike tema. Planen inneholder ikke tiltak rettet mot enkelte 
enheter eller tjenester. Den legger vekt på tiltak som kan bidra til at kommunen på system-
/overordnet nivå kan tilrettelegge for frivilligheten.  
 
Under planarbeidet er det innhentet innspill fra noen av kommunens enheter, frivilligsentralene, 
kulturrådet og idrettsrådet i Ringsaker. Høringsutkastet slik det nå foreligger, er utformet på 
bakgrunn av disse innspillene, samt omsorgskomiteens drøftinger.  
 
Vi ønsker høringsinstansenes innspill på følgende 
Det er ønskelig med innspill på alle planens forslag til tiltak:  

o Er tiltakene relevante, tilstrekkelige og tydelige nok?  
o Er det andre konkrete tiltak/samarbeidsformer som kan bidra til økt frivillighet i 

Ringsaker kommune? 
 
Det er utformet et skjema vedlagt, som kan benyttes for å kommentere de ulike tiltakene i planen.   

 
Høringssvar sendes på epost postmottak@ringsaker.kommune.no  
evt. per postadresse Ringsaker kommune, Brugata 2, 2381 Brumunddal. 
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Høringsfrist er satt til 2.mai 2018. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Svein Rømo 
Leder omsorgskomiteen       Sverre Rudjord 
          kommunalsjef 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk. 

 
 
 
  



   

Skjema for høringssvar:  
Kapittel i 
planen 

Tiltak Kommentar: 

1-2 Innledningskapitler  

3.1.1 1) Utarbeide verdigrunnlag for frivillig 
arbeid.  
2) Etablere praksis/videreutvikler god 
samarbeidskultur med frivilligheten.    

 

3.2.1 1) Fordele tilskudd etter søknader. Felles 
utlysninger to ganger årlig. 
2) Gi driftsstøtte til frivillige 
organisasjoner etter avklarte 
retningslinjer/prioriteringer.  
3) Tilrettelegge for at frivillige lag og 
foreninger kan gjennomføre 
arrangementer og prosjekter ved å yte 
økonomiske tilskudd (etter søknad). 
4) Etablere ny tilskuddsordning som skal 
bidra til at enhetene i kommunen 
gjennomfører flere samarbeids-
prosjekter med lokale frivillige.  

 

3.3.1 1) Ta initiativ til å arrangere en 
«frivillighetsdag» (på sikt kan utvikles til 
en møteplass for dialog mellom 
kommunen, frivillige og næringslivet).  
2) Ta initiativ til dialogmøter med 
frivillige lag og foreninger for få fram 
ideer og innspill til samarbeidstiltak.  
3) Gjøre tilgjengelig aktuelle lokaler, 
bygg og anlegg som frivilligheten kan 
bruke til aktiviteter.  
4) Tilby leie av lokaler. Ordningene 
gjøres kjent på kommunens nettsider. 
5) Kommunen tilrettelegger for og 
samarbeider med frivillige lag og 
foreninger om ulike arrangementer. 

 

3.4.1 1) Etablere forpliktende 
samarbeidsavtaler mellom kommunen 
og frivilligheten, på aktuelle områder, 
etter mønster av samarbeidsavtaler som 
er inngått med Røde Kors oa.  

 

3.5.1 1) Utvikle egne sider for informasjon om 
frivillighet på kommunens nettside og 
andre digitale kanaler.  

 

3.6.1 1) Frivilligsentralene må få en mer 
sentral rolle i kommunens samarbeid 
med de frivillige. 
2) Etablere en funksjon/rolle som 
frivillighetskontakt i enhetene.  
3) Utvikle ulike kurs og 
kompetansehevende tiltak på 
samarbeidsområder.  
4) Informere om frivilligheten til 
nyinnflyttede i kommunen, på ulike 
språk. Frivillige bidrar i språkopp-læring. 
Opplæring i hvordan frivillige 
organisasjoner er organisert og 
fungerer. 

 

 Andre kommentarer eller forslag til tiltak  



   

 


	Med hilsen

