Frivillighet i Ringsaker
-en overordnet temaplan

Til behandling i kommunestyret august 2018
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Forord
Frivilligheten (lag, foreninger og enkeltpersoner som driver frivillig arbeid) er en hjørnestein
i norsk kultur og samfunnsliv, og selve limet i samfunnet! Slik er det også i vår kommune.
Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle
deler av frivillig sektor gode rammevilkår.
Formålet med denne planen som vi har kalt «Frivillighet i Ringsaker», er å synliggjøre ulike
mål og tiltak for hvordan Ringsaker kommune kan bidra til å legge tilrette for at frivillige
organisasjoner og enkeltpersoner kan drive sin virksomhet og gjennom det bidra til
fellesskapets beste og støtte opp om enkeltmenneskers behov.
Og videre tydeliggjøre at kommunens ulike enheter innen pleie og omsorg, skole, barnehage,
kultur osv har et ansvar for å etablere og videreutvikle et godt samarbeid med frivilligheten i
Ringsaker. Til gjensidig glede og nytte for alle!
På vegne av Omsorgskomiteen
Svein Rømo, leder
Juni, 2018
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Utarbeidelsen av en overordnet plan for frivillighetsarbeidet i Ringsaker ble vedtatt av
kommunestyret i møte 21.12.2015, i forbindelse med behandlingen av årsbudsjett 2016 og
økonomiplan 2016-2019, k.sak 95/2015. Planen skulle inkludere synlighet av
frivillighetsarbeid på kommunens digitale flater. Planen er utarbeidet av Omsorgskomiteen,
og som del av utredningsarbeidet er det gjennomført dialogmøter med ulike aktører. Planen
har også vært på høring til lag/foreninger/instanser med mulighet for innspill våren 2018.
Planen bygger på nasjonale og lokale føringer knyttet til frivillighetens betydning og rolle, og
hvordan samarbeidet mellom kommune og frivillige skal innrettes. «Regjeringens
frivillighetserklæring» fra 2015 sier at samspillet med frivillig sektor skal preges av
forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet. Kommunenes sentralforbund (KS) og
Frivillighet Norge ble i 2017 enige om en felles plattform for samarbeid. Frivillighet er et eget
punkt i kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2006 – 2010 (2018), under
temaområdet Mulighetenes Ringsaker. Målene for frivillig arbeid er her:
• Frivillig arbeid skal være en drivkraft i kommunens utvikling.
• Frivillig arbeid skal gi økt livskvalitet og skape trivsel.
• Ringsaker skal ha et variert og attraktivt kulturtilbud.
• Barn og unge skal prioriteres gjennom aktivitetstilbud og støtteordninger.

1.2 Planens formål
Dette er en overordnet plan med et todelt formål:
• Hvordan kan Ringsaker kommune som offentlig virksomhet bidra til å tilrettelegge
for at frivillige organisasjoner og personer i Ringsaker kan drive sin virksomhet?
• Hvordan kan kommunens ulike enheter få til og videreutvikle et godt samarbeid med
frivilligheten i Ringsaker?
I planen foreslås noen overordnede tiltak kommunen vil sette inn for å oppnå dette.

1.3 Frivillig arbeid – hva er det?
Frivillig arbeid kan defineres som «ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en person
bruker på å utføre en eller flere aktiviteter - enten gjennom en organisasjon, eller direkte
overfor andre utenfor egen husholdning - uten å ta betalt.» (ILO Manual on the
Measurement of volunteer Work, side 13). Frivillighet Norge definerer frivillig virke som
virksomhet, som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller
frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt (ideellt) formål. Frivillig arbeid kan foregå
via selvstyrte organisasjoner eller enkeltpersoner. Som regel trengs ingen spesiell utdanning
for å delta. Hvis en offentlig aktør eller privat bedrift «bestiller» en aktivitet eller tjeneste fra
frivillige mot full økonomisk kompensasjon, regnes det dermed utenfor denne planen.
Frivillig arbeid er ikke «arbeid» i vanlig forstand. Deltakerne kan imidlertid få mye igjen for
innsatsen: Sosialt fellesskap, en arena for å dyrke en personlig interesse, læring, økt sosial
aktelse fra andre. De som får hjelp fra frivillige vil også oppfatte det som verdifullt.
Ikke minst har innsatsen stor betydning for samfunnet som helhet! Deltakelsen legger til
rette for lokalt eierskap og engasjement for lokalsamfunnet, utvikling av identitet og
tilhørighet, sosialt samhold, trivsel og framtidstro og bidrar til å bygge sosial kapital og
gjensidig tillit. I årsverk kan den frivillige innsatsen utgjøre ca. 5% av antall personer som bor
i kommunen. I Ringsaker, som har rundt 34.000 innbyggere, utføres altså kanskje frivillig
arbeid tilsvarende 1500 årsverk per år (jf. kartlegging av KS i 2015, SSB).
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Frivillig arbeid utføres gjerne av «ildsjeler» som bruker mye av sin tid på det. Synet på det å
delta i frivillig innsats er imidlertid i endring i Norge. Fra den tradisjonelle medlemsbaserte,
demokratiske folkebevegelsen, hvor frivillighet baseres på aktiv deltakelse til at
organisasjonene er en tilrettelegger for utøvelse av «veldedighet», selvrealisering og innsats
for familien. Frivillig sektor profesjonaliseres med flere lønnede deltakere. Samtidig synker
tallet på de som er med i en organisasjon og/eller driver frivillig arbeid. Det gis flere
pengegaver, mens innsatsen er gjerne av kortere varighet.

2 Status for frivilligheten i Ringsaker
Under arbeidet med planen er det samlet inn en del informasjon og fakta om status for
frivilligheten i Ringsaker, samt gjort en kartlegging i kommunens enheter om deres
samarbeid med frivillige. Noen viktige punkter som kommer frem:
• Det finnes ingen helhetlige oversikter over hvor mange frivillige organisasjoner og
enkeltpersoner som befinner seg i Ringsaker og hva de driver med av aktiviteter.
Frivillighetsregisteret i Brønnøysund hadde registrert 326 organisasjoner i Ringsaker per
22.10.2017 (tallet varierer over tid). Rent antall og bredde/typer foreninger som er
representert tyder på stort aktivitetsnivå.
• Det foregår også mye frivillig innsats av enkeltpersoner, f eks i regi av frivilligsentralene,
ved kommunens sykehjem, og i forbindelse med bosetting og aktivisering av flyktninger.
• Arrangementer som for eksempel Ringsakeroperaen og Prøysenfestivalen engasjerer
mange frivillige, det samme gjør ulike folkehelsetiltak (eksempelvis «10 topper»).
• Kommunen fordeler ulike tilskudd til prosjekter, aktiviteter, arrangementer mv., til drift
av virksomheter som frivilligsentralene og til store arrangementer som f eks
Ringsakeroperaen. (ca. 10 mill.kr). Kommunen får flere søknader om tilskudd enn
søknader som innvilges.
• Kommunen leier ut idrettshaller, teatersaler og møtelokaler og tilrettelegger for ski – og
turløyper. Frivillige bruker i varierende grad kommunale lokaler til øvelser eller møter.
Bortsett fra skolenes gymsaler og de fleste av idrettshallene, er idrettsanleggene i
Ringsaker eid og drevet av idretten selv. Det er etablert et system for å søke om halltid.
• Lokalene må være egnet til formålet. De senere årene har kommunen oppgradert
teatersaler og andre møte- og forsamlingslokaler, og i 2018 skal behov for tilrettelegging
av lokaler til korps og kor utredes.
• Kommunen har ikke i stor grad brukt skriftlige samarbeidsavtaler med frivillige
organisasjoner, men det finnes bl.a. på beredskap og integrering av flyktninger.
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•
•
•
•
•

Kultur har organisert sin kontakt med relevante frivillige organisasjoner på idretts- og
kulturfeltet via Kulturrådet og Idrettsrådet. Rådene brukes mye som medspillere.
De tjenesteutøvende enhetene (helse- og omsorg, skole og barnehager) har ikke etablert
tilsvarende samarbeidsorganer. Samarbeid skjer som regel om den enkelte aktivitet.
Brukerrådene (Eldrerådet, Funksjonshemmedes råd, Mangfold- og integreringsrådet,
Ungdommens kommunestyre) har litt kontakt med «sine» organisasjoner, men har ikke
samarbeid med frivilligheten som sin primæroppgave.
Frivilligsentralene i Moelv og Brumunddal har eksistert i ca. 20 år, har egne stillinger og
får statlige tilskudd. Frivilligsentralene har, og tilrettelegger for mye aktivitet.
Kommunen har ikke etablert egne sider om frivillighet på nettsider eller sosiale medier,
ut over interkommunal kulturkalender. De frivillige synliggjør sin virksomhet selv.

Samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner og personer i Ringsaker foregår
altså hovedsakelig på følgende måter:
• Via Kulturrådet og Idrettsrådet, som samarbeidspartner og formidlere mellom
samarbeidspartnere.
• Mellom den/de aktuelle enhet(er) og frivillige, ut fra tema, ofte om en aktivitet,
enkeltarrangement eller prosjekt. Initiativ tas både fra kommunen og fra de frivillige.
• Ved samarbeid om større årlige aktiviteter, arrangementer eller folkehelsetiltak.
• Gjennom ulike typer samarbeid med enkeltpersoner som ønsker å bidra.
• Frivillighetssentralene organiserer også kontakt med mange frivillige.
• Gjennom samarbeidsavtaler, men dette er ikke så utbredt.
• Gjennom å løfte temaet i ulike møter og arrangementer.
Kommunens enheter mener at samarbeidet med frivillige er berikende og et godt tilskudd til
deres egen drift/aktivitet. Kontakten med de frivillige er i varierende grad organisert eller
systematisk, og enhetene har gjerne lite ressurser og tid til å følge opp samarbeidet godt nok.
Det er viktig med gjensidig respekt og kunnskap om den andres «egenart». Kommunen må
forstå hvordan frivillig virksomhet fungerer, men de frivillige må også ha forståelse for
hvordan kommunal virksomhet fungerer. Samarbeid lykkes bedre når alle vet hvem som har
ansvar for hva, og hva som skal skje. For å utvikle samarbeidet videre trengs gode arenaer for
dialog. Ellers er det mange oppgaver og aktiviteter kommunen og de frivillige kan samarbeide
om – her er det kun fantasien som setter grensene.
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3 Frivillighetsarbeid i Ringsaker – mål og tiltak
3.1 Holdninger, verdier og samarbeidskultur
Frivillige organisasjoner og personer har viktige roller både som tjenesteprodusenter, som
samfunnsutviklere og demokratibyggere. Kommunens rolle er å på ulike måter tilrettelegge
for at de frivillige kan gjennomføre sine aktiviteter. De frivillige vil ellers gjøre og styre sin
aktivitet selv. Når frivillige og kommunen skal samarbeide må kommunen bidra konstruktivt.
Kommunen har et ansvar for å sørge for å ta imot frivillige på en god måte, og bidra med
koordinering og samarbeid med frivillige om felles oppgaver og aktiviteter. For å få dette til,
er det nødvendig at kommunen fremstår med positive holdninger og verdsetter frivillighetens
bidrag. Dette krever at kommunen som helhet (og gjennom hver ansatt) støtter opp om dette
ved å utvikle en god samarbeidskultur med frivilligheten.
Mål:
• Ringsaker kommune skal gjennom samarbeid, bidra til at frivillig arbeid blir en berikelse
og viktig ressurs i kommunens utvikling.
• Ringsaker kommune skal tilrettelegge for at frivillig arbeid kan bidra til å utvikle
tjenester, gi økt tilhørighet og mangfold og skape trivsel for alle kommunens innbyggere.
• Kommunen skal verdsette frivillighet og utvikle positive holdninger til frivillige i alle
sektorer og bidra til økt gjensidig kjennskap.
Tiltak:
1. Det utarbeides et verdigrunnlag for frivillig arbeid. Verdigrunnlaget skal bygge på
likeverdighet, tilhørighet, mangfold og trivsel.
2. Enhetene etablerer praksis og videreutvikler en god samarbeidskultur med frivilligheten.

3.2 Økonomiske virkemidler - tilskuddsordninger
Selv om frivillig innsats i seg selv skal være «gratis», så er det ikke gratis å drive frivillig
innsats. Frivillige organisasjoner har alltid behov for økonomisk støtte til å drive sin innsats.
Dette kan kommunen bidra med på ulike måter. Kommunens støtteordninger må ha tydelige
regelverk for tildeling og oppfølging, slik at tildelingen oppfattes som rettferdig blant de
frivillige.
Mål:
• Ringsaker kommune skal bidra til at frivilligheten kan få støtte til å drive sin virksomhet.
• Kommunens økonomiske bidrag skal i hovedsak gå til et mangfold av aktiviteter og som
bidrar til å styrke lokalt engasjement.
Tiltak:
1. Formannskapet fordeler tilskudd etter søknader/felles utlysninger to ganger årlig.
2. Kommunen gir årlig driftsstøtte til frivillige organisasjoner. Tildeling av tilskudd må skje
etter avklarte retningslinjer/prioriteringer.
3. Kommunen tilrettelegger for at frivillige lag og foreninger kan gjennomføre
arrangementer og prosjekter ved å yte økonomiske tilskudd (etter søknad).
4. Det etableres en ny tilskuddsordning som skal bidra til at enhetene i kommunen
gjennomfører flere samarbeidsprosjekter med lokale frivillige. Oppvekst- og
omsorgskomiteen gir innspill til prioriteringen av tilskuddene.
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3.3 Lokaler og møteplasser
Kommunen kan også bidra til å støtte opp om frivilligheten gjennom å fysisk tilrettelegge for
at frivilligheten blomstrer. Eksempelvis gratis/lav leie av kommunale lokaler, bygg og anlegg
til trening, øving og aktivitet. Videre kan kommunen tilrettelegge for møteplasser for frivillig
innsats. Et eksempel på det siste er at kommunen tilrettelegger for aktivitetsdager på torget
med ulike tema. Kommunen har også en viktig rolle med å tilrettelegge for dialog med de
frivillige, med tanke på å utvikle samarbeidet videre.
Mål:
• Kommunen skal stimulere og legge til rette for økt frivillig innsats, og til økt fysisk
aktivitet og folkehelse.
• For å utvikle frivilligheten i samfunnet skal kommunen være pådriver/koordinator for å
bruke eksisterende og utvikle nye nettverk i samarbeid med frivillige aktører i kommunen
og til videreutvikling av større felles arrangementer.
Tiltak:
1. Kommunen tar initiativ til å arrangere en «frivillighetsdag», som på sikt kan utvikles til
en møteplass for dialog mellom kommunen, frivillige og næringslivet. Arrangeres i
ungdomsskolekretsene.
2. Kommunen tar initiativ til dialogmøter med frivillige lag og foreninger med formål å få
fram ideer og innspill til samarbeidstiltak. Arrangeres i undomsskolekretsene.
3. Kommunen tilrettelegger for og samarbeider med frivillige lag og foreninger om ulike
arrangementer. Arrangeres i ungdomsskolekretsene.
4. Kommunen gjør tilgjengelig aktuelle lokaler, bygg og anlegg som frivilligheten kan bruke
til aktiviteter.
5. Kommunen tilbyr leie av lokaler. Utleieordningene gjøres kjent for de frivillige på
kommunens nettsider.

3.4 Juridiske virkemidler – samarbeidsavtaler
KS påpeker at samarbeid mellom kommunen og frivilligheten gjerne bør understøttes av mer
formelle samarbeidsavtaler eller partnerskapsavtaler. Dette er lite utbredt i kommunen i dag,
men kan på sikt være en god måte å få til ryddige og langsiktige samarbeid. Dette kan være
særlig hensiktsmessig når frivillig innsats tas i bruk som et supplement til kommunens
tjenester.
Mål:
• Kommunens samarbeid med frivilligheten skal være preget av forutsigbarhet.
• Frivilligheten skal være et supplement til tjenester. Samarbeidet formaliseres i konkrete
avtaler. Slike avtaler må brukes der det er mest hensiktsmessig.
Tiltak:
1. Det etableres forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommunen og frivilligheten, på
aktuelle områder, etter mønster av samarbeidsavtaler som er inngått med Røde Kors oa.
2. Kulturskolens tilbud til frivilligheten i hele kommunen må styrkes.

3.5 Informasjon og synliggjøring
For at frivilligheten skal utvikles, trengs frivillige! For at alle de frivillige lag og foreningene
skal kunne vokse, trenger befolkningen å vite om at de eksisterer. Det samme gjelder hvis
enkeltpersoner ønsker å bidra – hvor skal de henvende seg for å få kontakt med likesinnede,
og hvor kan de henvende seg hvis de ønsker kontakt med kommunen for å gjøre en innsats?
Kommunen kan bidra til dette ved å gjøre informasjon tilgjengelig på kommunens digitale
flater. Det finnes noe informasjon om frivillige på nettsidene, bl.a. en kulturkalender, men
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det er behov for å videreutvikle denne. Det vises til Drammen kommunes nettsider som et
eksempel på hvordan dette kan gjøres.
Mål:
Kommunen skal bidra til å synliggjøre og fremme frivillighet hvor kommunen også
informerer om sine tjenester og funksjoner.
Tiltak:
Det utvikles en egen frivillighetsportal for informasjon om frivillighet på kommunens
nettside og andre digitale kanaler (for eksempel sosiale medier).

3.6 Organisatoriske virkemidler – koordinering og kompetanse
For at frivillig innsats og samarbeid med kommunen skal kunne videreutvikles, vil det være
av stor betydning at innsatsen koordineres og systematiseres også gjennom ulike
organisatoriske virkemidler. Dette kan skje i form av samarbeidsråd/utvalg eller konkrete
funksjoner eller stillinger som får ansvar for å koordinere kommunens innsats og samarbeid
med frivilligheten. Dette siste skal prøves ut i Omsorgsdistrikt Brumunddal gjennom et eget
prosjekt i 2017-18. Kommunens frivilligsentraler har også en viktig rolle å spille som
koordinator for frivillig innsats.
Mål:
• Kommunen skal være en løsningsorientert medspiller og bidra med kompetanse,
utvikling og læring i et systematisk samarbeid med de frivillige.
Tiltak:
1. Frivilligsentralene må få en mer sentral rolle i kommunens samarbeid med de frivillige
(for eksempel gjennom felles tiltak/prosjekter).
2. Det etableres en stilling som frivillighetskoordinator sentralt i kommunen, som får ansvar
for å følge opp tiltakene i frivillighetsplanen.
3. Det etableres en funksjon/rolle som frivillighetskontakt i enhetene.
Frivillighetskontakten får ansvar for å systematisere og følge opp samarbeidet med
frivillige organisasjoner/personer i egen enhet eller avdeling, og vil ha en viktig oppgave
med å engasjere og motivere. Frivilligheten oppfordres til å etablere tilsvarende
kontaktpersoner for kommunen.
4. Det utvikles ulike kurs og kompetansehevende tiltak på samarbeidsområder. Dette gjøres
i samarbeid mellom aktuelle tjenester/enheter, samarbeidspartnere og frivillige
organisasjoner. Aktuelle tema kan være:
o Å være frivillig overfor ulike brukergrupper.
o Informasjon om kommunens organisering og struktur.
o Søknads/prosjektarbeid.
5. Informere om frivilligheten til nyinnflyttede i kommunen.
o Informere på ulike språk.
o Frivillige bidrar i språkopplæring.
o Opplæring i hvordan frivillige organisasjoner er organisert og fungerer.
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4 Gjennomføring og evaluering
Den overordnede planen for frivillighet er utformet med utgangspunkt i gjeldende
kommuneplan. Det forutsettes at planen følges opp og integreres i arbeidet med å utforme og
iverksette ny kommuneplan. Planen bør rulleres jevnlig.

«Frivillige under sommerkveld med Oslo-Filharmonien - med solister, avsluttet
Prøysenfestivalen 2017. Det ble et vakkert friminutt for de over 5.000
publikummerne. (Foto: Frederik Garshol Foto/ Visit Hamarregionen)”
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5 Oversikt over frivillige organisasjoner i Ringsaker
Som nevnt er det vanskelig å få full oversikt over alle lag og foreninger som finnes i
Ringsaker. På Brønnøysundregisterets nettsider kan en finne oppdatert oversikt over alle
frivillige lag og foreninger som har registrert seg i frivillighetsregisteret, og som holder til i
Ringsaker. Denne oversikten oppdateres jevnlig.
Link:
https://w2.brreg.no/frivillighetsregisteret/soekevalg.jsp?navn=&Hovedkategori=0&regions
nr=400&fylkesnr=4&kommunenr=412
På vårt søk den 22.10.2017, fant vi totalt 326 organisasjoner fordelt på følgende kategorier:
Organisasjonstype
Antall organisasjoner
Kultur og rekreasjon
198
Utdanning og forskning
4
Helse
11
Sosiale tjenester
23
Natur og miljøvern
4
Bolig og lokalmiljø
39
Politiske interesseorganisasjoner
33
Legater og fremme av frivillighet
2
Internasjonale organisasjoner
6
Tros- og livssynsorganisasjoner
4
Yrkes-, bransje- og fagforeninger
3
Barne- og ungdomsorganisasjoner
31
Mangfold og inkludering
8
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