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Sammendrag

Kap. 1-4. Definisjoner og beskrivelser
Arbeidet med Frivillighetsmeldingen er satt i gang etter 
politiske vedtak i bystyret. Bakgrunnen var at kommu-
nen ønsket å tilrettelegge for at innbyggerne i større 
grad kan delta i frivillig arbeid, samt at det er mange 
udekkede behov i kommunen. Innbyggernes frivillige 
engasjement er i endring, noe som utfordrer kommu-
nen til å vurdere endring av virkemidler. 

Frivillig arbeid har stort omfang i Kristiansand som i 
resten av Norge. Den nye frivilligheten er preget av at 
innbyggerne engasjerer seg mer ut fra egne interesser 
og realiseringsbehov enn ut fra sterk ideologisk eller for-
pliktende binding til en bestemt organisasjon eller sak. 
En økende grad av frivilligheten er uformelle aktiviteter 
rettet mot nærmiljø, kultur og fritid. Fortsatt er drivkraf-
ten i frivillig arbeid et ønske om meningsfylt aktivitet, 
ofte sammen med andre i et interessefellesskap. Det 
er potensiale for å rekruttere flere frivillige, særlig blant 
innbyggere med innvandrerbakgrunn, ungdom og pen-
sjonister.

Frivillig arbeid har stor samfunnsmessig betydning ved 
at det bidrar til trivsel og trygghet i lokalsamfunnet, 
bygging av sosial kapital og et levende lokaldemokrati. 
Frivillig sektor bidrar i velferdsproduksjonen og mobili-
serer til samfunnsmessig innsats. For de frivillige bidrar 
deltakelsen til økt livskvalitet - noe å leve for, personlig 
vekst og kompetanse.

Kap. 5.  Politiske mål
Frivillig og offentlig sektor har grunnleggende forskjel-
lige roller og ansvar. Frivillige skal først og fremst være 
tro mot sitt formål, ikke kommunen. Det sies at ”Frivil-
lighet lever av lyst, og dør av tvang”. Hovedmålet for 
lokal frivillighetspolitikk er å legge forholdene til rette 
for at flest mulig får lyst til og har mulighet for å delta 
i frivillige aktiviteter og organisasjoner. Kommunens 
samarbeid med frivillige sektor skal baseres på dialog 
og respekt for frivillighetsfeltets egenart. Kommunepla-
nen bør inneholde mål for kommunens samhandling 
med frivillig sektor.

Kap. 6.  Økonomisk støtte
Det finnes en rekke ulike støtteordninger som forvaltes 
av ulike enheter og sektorer i kommunen. Noen midler 
fordeles etter søknad mens andre gis i form av egen 
post i budsjettet. Kommunen bidrar også med indirekte 
støtte. Noen midler fordeles av administrasjonen, andre 
fordeles av folkevalgte organ og noen midler fordeles 
av eksterne råd. Informasjon om de ulike ordningene er 
fragmentert og vanskelig tilgjengelig. Det bør gjøres en 

gjennomgang av sektorenes rutiner for tildeling og rap-
portering. Samtidig bør det utarbeides felles og enhetlig 
informasjon om støtteordningene.

Kap. 7.  Lokaler, utendørsområder og utstyr
Kommunen og andre aktører disponerer en rekke 
lokaler, uteområder og utstyr som brukes til aktiviteter 
drevet av frivillige. Ulike enheter leier og låner disse 
ut. Informasjonen om mulighetene er ufullstendig 
og vanskelige tilgjengelig, og praksis varierer mellom 
enhetene. Det er behov for oversikt over lån og leiemu-
ligheter med tanke på både oppdatering og brukervenn-
lighet. Dette arbeidet vil inngå i pågående utredning om 
arrangementstøtte. 

Kap. 8.  Samlokalisering av organisasjoner
Det er en økende tendens til at frivillige organisasjoner 
og aktiviteter samorganiseres for både å samarbeide 
om rekruttering og gi hverandre inspirasjon og faglig 
påfyll. I tillegg kan de redusere kostnader ved å dele ser-
vicefunksjoner og praktiske utfordringer. I Kristiansand 
er Samsen kulturhus, Stiftelsen Arkivet, Idrettens Hus 
og Batteriet eksempler på samlokaliseringer. Frivillighe-
tens Hus er under etablering, og kommunens rolle vil 
bli avklart i egen sak løpet av 2010.

Kap. 9. Kommunens frivillighetssentraler
Frivillighetssentralene er delvis finansiert av staten, 
delvis fra eier, og er underlagt retningslinjer fra staten. 
Kristiansand har fire frivillighetssentraler, tre av disse er 
eid av kommunen. Disse er ulikt organisert og har ulik 
profil. Kommunen bør lage strategi for sitt eierskap. 

Kap. 10.  Frivillighetspris 
Kommunen deler årlig ut en frivillighetspris. Frivillig-
hetsprisen i sin nåværende form bør opprettholdes, 
men det bør vurderes hvordan den kan få mer blest. 

Kap. 11.  Organisasjons- og aktivitetsoversikt
Kommunen har flere ulike nettbaserte oversikter over 
aktiviteter, lag og foreninger. Disse er tilpasset ulike 
formål og kommuniserer ikke med hverandre. Det bør 
igangsettes arbeid med å lage mer brukervennlige over-
sikt over aktiviteter og muligheter i frivillig sektor.

Kap. 12  Samarbeid om felles oppgaver
Kristianand som lokalsamfun er avhengig av frivillige 
til å ta på seg ansvar for oppgaver for å møte dagens 
og framtidas utfordringer. I noen tilfeller rekrutterer 
kommunen selv frivillige. Det foreligger ulike former for 
partnerskap og avtalefestet samarbeid i Kristiansand. 
Kommunens enheter og sektorene bør innhente og 
prøve ut metoder, verktøy og erfaringer både fra egen 
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organisasjon og fra andre kommuner.  Det bør vurde-
res om frivillig arbeid kan inngå som et seniortiltak for 
kommunens ansatte. 

Kap. 13.  Kommunens organisering
Kristiansand er en stor og kompleks organisasjon med 
stor grad av delegering. For frivillig sektor kan kommu-
nen oppleves fragmentert og vanskelig å forholde seg 
til. Kommunen har ikke noe kommunedekkende frivillig-
hetsforum som møtes eksplisitt for å drøfte frivillighet. 
Det finnes imidlertid en rekke andre organ og arenaer 
hvor frivillighet kan være aktuelt tema. Kommunen bør 
stimulere til at frivillighet settes på dagsorden i de sam-
arbeidsfora som allerede finnes, samt bidra til at det 
etableres dialogfora innen geografiske eller tematiske 
områder hvor det ser ut til å mangle. Det bør tilretteleg-
ges mer for systematikk og åpenhet i dialog mellom 
folkevalgte organ og frivillig sektor. Kommunens ledelse 
bør tilrettelegge for erfarings- og ideutveksling mellom 
enheter og sektorer når det gjelder samarbeidsmodel-
ler og incitamenter for å stimulere til frivillig arbeid. 
Eksisterende styringsverktøy som handlingsprogram og 
årskontrakter bør brukes til å målrette og sette fokus på 
enhetenes samhandling med frivillig sektor. 
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1.1.  Bakgrunn og politiske vedtak
Da  bystyret vedtok kulturpolitisk strategi i 
2002 ble det foreslått å lage en frivillighetsmel-
ding på kulturfeltet, og begrunnelsen var som 
følger: Den frivillige sektor er et så viktig element 
for utviklingen av kommunen at det bør gjøres 
til gjenstand   for en egen utredning og oppfølging. En slik 
utredning bør fokusere på dialog, mobilisering og samar-
beid mellom  kommune og frivillig sektor for å stimulere og 
videreutvikle det frivillige engasjementet 
(sak 172/02)   

I 2005 vedtok bystyret følgende i forbindelse med at 
ad hoc-utvalget for dialog la fram forslag til tiltak som 
kunne bidra til fremme deltakelse i befolkningen:
Det utarbeides frivillighetsmelding for Kristiansand. Den 
tidligere vedtatte utredningen om frivillighet innen kultur-
sektoren innarbeides som en del av denne felles frivillighets-
meldingen (sak 185/05).

Ad hoc-utvalget begrunnet forslaget med at det er viktig 
å tilrettelegge for at innbyggere i større grad kan delta 
med frivillig innsats, samt at det er mange udekkede 
behov i kommunen som frivillige kunne fylle. De fri-
villige organisasjonene og folks frivillige engasjement 
er i endring, noe som utfordrer kommunen til å vurdere 
endring av virkemidler. Med utgangspunkt i erfaringer 
fra andre storbyer anbefalte utvalget at det skulle lages 
en frivillighetsmelding for Kristiansand, og at den burde 
lages i samarbeid med de frivillige.  

I 2006-2007 var Kristiansand med i et storbyforsknings-
prosjekt som skulle kartlegge politikken overfor frivillige 
sammenslutninger i landets 5 største byer: Oslo, Ber-
gen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Deltakelsen 
i prosjektet har gitt nyttige innspill og konkrete bidrag til 
Kristiansands arbeid med frivillighetsmeldingen

1
.   

1 Frivillighet i storby. Institutt for samfunnsforskning. 2007. 

I etterkant av storbyforskningsprosjektet tok 
Kommunenes Sentralforbund (KS) initiativ til etablering 
av nettverk for kommuner som jobber aktivt med fri-
villighetspolitikk

2
. Kristiansand deltar i nettverket og har 

fått tilgang til erfaringer fra andre kommuner og nasjo-
nale aktører innen frivillighetsarbeid.  I denne meldin-
gen har det særlig vært innhentet erfaringer fra følgende 
kommuner: Trondheim, Oslo, Bærum, Asker og Skien. 
Alle disse har utarbeidet frivillighetsmelding. 

I mars 2008 vedtok formannskapet at arbeidet med 
frivillighetsmeldingen skulle starte opp. I saksfram-
legget ble det lagt følgende føringer for innhold, prosess 
og oppfølging: 
•	 Meldingen skal inneholde overordnede mål og   
 strategier for kommunens samhandling med fri-
 villig sektor, samt en beskrivelse og vurdering av   
 kommunens virkemidler for å fremme frivillig   
 aktiviteter og organisasjonsliv.  
•	 Meldingen skal bygge på kartlegging av forvent-  
 ninger de frivillige har til kommunen, og dialog med  
 ansatte om hva som kan gjøre kommunen til en   
 bedre samarbeidspartner. 
•	 Forslag til virkemidler vurderes innarbeidet i sek-  
 torenes handlingsprogram, virksomhetsplaner og   
 eventuelt årskontrakter

2 Se: www.ks.no/tema/lokaldemokrati/frivillighet 

1 INNLEDNING
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1.2.  Organisering og prosess

Rådmannen har vært ansvarlig for utarbeidelse av frivil-
lighetsmeldingen. Arbeidet startet høsten 2008 med 
en kartlegging av samhandling mellom kommunen og 
de frivillige i Kristiansand. Kartleggingen ble utført av 
Agenda Utredning og Utvikling AS, og resultatene dan-
ner grunnlag for tema som omtales i meldingen.  

Kartleggingen bestod av en spørreundersøkelse som ble 
sendt rundt 700 frivillige aktører, alle kommunens 140 
enhetsledere og et utvalg på 13 personer i  
kommunen som har erfaringer fra samarbeid med  
frivillige. I forkant av spørreundersøkelsen ble det  
gjennomført gruppeintervju, og i etterkant ble det  
gjennomført noen telefonintervju. Det ble i tillegg  
arrangert en dialog-konferanse med rundt 60 deltakere 
fra frivillig sektor og kommunen som drøftet resultatene 
fra undersøkelsen og kom med innspill til forbedringer. 

Det er opprettet en egen informasjonsside på kommu-
nens hjemmeside hvor det fortløpende har vært lagt ut 
informasjon om prosessen3. 

Våren 2009 ble det utarbeidet høringsutkast. Følgende 
ble konsultert i utarbeidelsen: 
•	 Politisk referansegruppe bestående av Beate 
 Helland (FrP), Salve Reinhardt (H) og Tore 
 Vestbakke (KRF). 
•	 Administrativ arbeidsgruppe bestående av Rune   
 Rokseth fra fritidsetaten og Anne Grete Widding fra  
 frivillighetssentralen i Randesund og Tveit. 
•	 Rådmannens ledergruppe og ledergrupper i helse-   
 og sosialsektoren og kultursektoren  
•	 Innvandrerrådet, Dialogforum for etnisitet og   
 mangfold, Rådet for funksjonshemmede, fri-
 villighetssentralene, eldrerådet, idrettsrådet, 
 Kristiansand ungdomsutvalg, Livsglede for eldre,   
 initiativtakere til Frivillighetens Hus. 

Høsten 2009 ble høringsutkastet sendt på høring til: 
•	 Aktivitetene og organisasjonene som ble registrert   
 høsten 2008
•	 Andre aktiviteter og organisasjoner
•	 Kommunens råd og rådgivende utvalg
•	 Styrene for kommunens frivillighetsentraler
•	 Frivillighet Norge, KS og nettverket for fri-
 villighetskommuner

I tillegg ble både enkeltpersoner og andre oppfordret til 
å sende innspill og synspunkt gjennom blant annet an-
nonser og kommunens nettside.  Det kom 20 hørings-

3 Se: www.kristiansand.kommune.no/frivillig
 

innspill. Disse er vedlagt saksframstillingen. Relevante 
innspill og eksempler er innarbeidet i melding.  

Rådmannens forslag til melding ble behandlet i bysty-
ret 12. mai 2010, og endringene er innarbeidet i denne 
versjonen.
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Frivillighet er et begrep som rommer både 
individuelt frivillig arbeid, frivillige organisasjo-
ner og andre grupperinger som rekrutterer og 
formidler frivillige.  

2.1.  Frivillige organisasjoner

I Norge har frivillige organisasjoner vært den 
vanligste samlebetegnelsen for sivile sammenslut-
ninger. I definisjoner av frivillige organisasjoner vekt-
legges vanligvis allmennyttige og ikke-økonomiske 
trekk, og at de bygger på frivillig medlemskap av 
individer eller organisasjoner4.

I St.meld.nr.39 (2006-2007) vises det til følgende kjen-
netegn:
1.	 Organisert aktivitet. Aktiviteten er varig og regel-  
 messig med prosedyrer for beslutninger som   
 deltakerne oppfatter som legitime.
2.	 Privat. Ikke underlagt offentlig styring.
3.	 Videreformidler ikke fortjeneste.  Overskudd brukes  
 i tråd med organisasjonens formål, og organisa-  
 sjonen har ikke primært et kommersielt fokus.
4.	 Selvstyrt. Organisasjonen har en styringsstruktur,   
 kan nedlegges på eget initiativ og står ansvarlig   
 for sine aktiviteter.
5.	 Frivillig. Medlemskap eller deltakelse er ikke   
 lovpålagt eller obligatorisk

Frivillige sammenslutninger slik vi kjenner det i dag 
har sine røtter tilbake til det 19.århundre. Sivile sam-
menslutninger utformet som landsomfattende, frivillige 
organisasjoner går tilbake til 1840-årene, da de første 
brede folkebevegelsene ble etablert. Men andre former 
for sivilt samarbeid knytte til dugnadshjelp, kollektive 
hjelpetiltak og lokal organisering er forankret atskillig 
lenger tilbake i tid. 

Rundt og etter århundreskiftet skjedde det en diffe-
rensiering og ytterligere vekst i de sivile sammenslut-
ningene. Sang-, musikk og idrettsorganisasjonene ble 

4 Wollebæk, Selle og Lorentzen, 2000:28. 

mange steder skilt ut fra moderorganisasjonene, og 
en ny generasjon landsomfattende sammenslutninger 
med nasjonale, allmennyttige og sosialpolitiske formål 
ble etablert. Disse tradisjonelle, brede og verdibaserte 
organisasjonene ble ofte etablert for å arbeide for en 
bestemt sak eller saksområde som for eksempel tuber-
kulose, barnehelse, avholdssak. De første interesseor-
ganisasjonene for funksjonshemmede ble også etablert 
på denne tiden. De var aktive pådrivere for utvikling av 
offentlige velferdstilbud.  

På 1960-tallet skjedde det en voldsom vekst i antall 
organisasjoner. Mange av de nye organisasjoner som 
ble etablert hadde ofte som mål å dekke medlemmenes 
egne behov og interesser. Etter hvert har flere frivillige 
organisasjoner utviklet seg fra være allmennyttige til å 
arbeide for medlemmenes egne interesser. 

Selv om en rekke av de tradisjonelle medlems- og inte-
resseorganisasjonene fortsatt har en stabil og god akti-
vitet, ser vi samtidig utviklingstrekk som påvirker folks 
sivile engasjement. Individualiseringstendenser, moder-
nisering og utvikling av nye kommunikasjonsformer og 
teknologi skaper nye former for sivilt engasjement. Det 
oppstår nye organisasjoner som ikke nødvendigvis er 
medlemsbaserte eller med registrerte medlemmer som 
før.

2 FRIVILLIGHET – 
DEFINISJONER OG OMFANG



8 9

Lokale organisasjoner uten nasjonale ledd blomstrer 
opp, og det er flere aksjonsorganiseringer, prosjektor-
ganiseringer, ad hoc og festivalorganisasjoner. Engasje-
ment leder til at det etableres smalere fellesskap tuftet 
på andre verdier enn de brede nasjonale bevegelsene. 
Flere engasjerer seg ved å tilby tid og penger til tids-
avgrensede oppgaver. Det dannes nye fellesskap uten 
den formalistiske organiseringen som har kjennetegnet 
det tradisjonelle organisasjonslivet. De mer hierarkiske 
styringsformene svekkes og det utøves større grad av 
direkte demokrati. 

Tradisjonelle definisjoner og virkemidler blir dermed 
for snevre. Dette utfordrer både de tradisjonelle orga-
nisasjonene og offentlige samarbeidsaktører i forhold 
til hvem de skal samhandle med i lokalsamfunn og 
nærmiljø. Kommunene trenger nye begrep som kan 
gruppere den frivillige aktiviteten og som fanger opp 
den dynamikk en ser i endringer av organisasjonsform.

Mye av det  som finnes av statistikk gjelder den tradisjo-
nelle delen av organisasjonslivet. I følge undersøkelser 
fra 2004 er det over 115 000 organisasjoner i Norge. 
Minst 84% av befolkningen er medlem i en eller flere or-
ganisasjoner5.  Samtidig foregår det mye frivillige arbeid 
utenom disse organisasjonene. 

2.2. Frivillig sektor

Frivillig sektor er et mer omfattende begrep enn frivillige 
organisasjoner, blant annet fordi det omfatter frivillig 
innsats både innenfor og utenfor etablerte organisa-
sjoner. Begrepet frivillig sektor er relativt nytt i Norge, 
og er et uttrykk for at frivilligheten har en egen plass 
i samfunnslivet, dels som en kraft utenfor staten og 
markedet, og dels i opposisjon til disse. Frivillig sektor 
defineres ofte som forskjellig fra det offentlige ved at 
den drives av engasjement, mens offentlig sektor drives 
av lovpålegg og politiske føringer.  

Begrepet brukes for å tydeliggjøre frivillighetens bidrag 
som produsent av velferdsytelser og sosiale fellesskap 
for medlemmer og deltakere. I St.prp.nr. 1 (2004-2005) 
sier regjeringen at: 
Frivillig sektor, ofte kalt sivilsamfunnet eller tredje sektor, er 
grunnleggende forskjellig fra offentlig sektor og fra marke-
det. Frivillig sektor er et supplement til disse sektorene og 
gir et viktig bidrag til velferdssamfunnet. Frivillig virke gir 
samfunnet nødvendige bærebjelker, samtidig som det gir 
økt livskvalitet.  

5 St meld nr 39 (2006-2007): 35 

Frivillig sektor er kjennetegnet av at den har vært og er 
sentral i å bære fram og formidle verdier som har vært 
sentrale for samfunnsutviklingen. Det gjelder både hu-
manitære, religiøse og allmennetiske verdier.

Noen bruker begrepet fortjenestefri sektor (non-profit 
sector) som samlebetegnelse6 . Det understrekes da 
at de drives av en særegen logikk som skiller dem fra 
offentlige markeder og husholdningen.  Virksomheten 
baseres på ideelle mål, uten fortjenestemotiv. 

Samtidig finnes det mange gråsoner. I forhold til offent-
lige tjenester kan det være vanskelig å definere skille 
mellom tjenester som drives av offentlige enheter og 
profesjonelle medarbeidere i frivillig sektor underlagt 
det samme lovverket, og ofte også finansiert av offent-
lige midler med krav til rapportering og kvalitet. 

I tillegg er det gråsoner i forhold til markedet. Organisa-
sjoner og stiftelser kan ha forretningsmessige mål. De 
kan for eksempel opptre som konkurrerende aktører for 
å selge velferdstjenester i markedet. Noen organisasjo-
ner opptrer også i finansmarkedet ved at de har store 
verdier de forvalter, og ved at de gjennom arv og gaver 
har betydelige fond som skal forvaltes. Noen organisa-
sjoner er kommersielle, men mobiliserer likevel mange 
frivillige.  Det gjelder for eksempel mange av de store 
festivalene, og noe av de større idrettsklubbene.

2.3.  Frivillig innsats 

Antagelig er det verken mulig eller ønskelig å lage en 
presis definisjon av hva en frivillig er. En slik entydig 
definisjon finnes verken i jussen, samfunnsvitenskapen 
eller i dagligtalen. Det kan likevel være viktig at kom-
munale beslutningstakere og samarbeidspartnere har 
en mest mulig samstemt oppfatning av hva man mener 
med frivillige, både fordi det påvirker holdninger, samar-
beidsformer og prioriteringer av virkemidlene kommu-
nen har til rådighet.  

Frivillig innsats brukes som fellesbetegnelse for alle 
typer bidrag som blir gitt av fri vilje, og som kommer 
individer eller grupper utenfor husholdningen til gode7 .  
Bidragene omfatter både medlemskap i frivillige orga-
nisasjoner og  ubetalt, frivillig arbeid. I tillegg gis det 
frivillige bidrag i form av pengegaver, naturalytelser og 
bidrag gjennom pengespill samt bevisst kjøp av varer 
og tjenester for å støtte stiftelser eller frivillige organisa-
sjoner.

6 Wollebæk, Selle. Lorentzen, 2000 

7 Definisjonene er hentet fra Wollebæk, Selle og Lorentzen 
2000: 34-35 
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Medlemskap er en formell og frivillig tilknytning til en 
organisasjon.  Dette vil ofte innebære innbetaling av 
medlemskontingent, men ikke alltid. I følge Frivillighet 
Norge8 er det stadig flere organisasjoner som skiller 
mellom medlemskap og frivillighet. Mange ansetter 
frivillighetskoordinatorer til å koordinere aktiviteter, 
rekruttere og ta vare på frivillige. Dermed er det organi-
sasjoner som melder om nedgang i medlemstall, men 
økning i antall frivillige.

Med frivillig arbeid menes ulønnet arbeid i regi av frivil-
lige sammenslutninger. Arbeidet blir regnet som uløn-
net selv om man mottar godtgjørelse for utgifter eller 
en mindre, symbolsk betaling. Eksempler på slikt arbeid 
er trening, administrativt arbeid, styreverv, transport, 
kampanjeaktivitet, dugnader, partipolitisk arbeid, me-
nighetsarbeid, innsamlinger og omsorgsarbeid. 

Det er vanskelig å få eksakte tall på frivillighetens om-
fang.  Mye frivillig arbeid foregår uorganisert og utenfor 
definerte kategorier, og det varierer hvilke type arbeid 
som kalles frivillig. Men uansett definisjon er det utvil-
somt at folks frivillige arbeid har et svært stort omfang, 
og at det har en stor samfunnsøkonomisk betydning. 

I 2004 gjennomførte SSB en spørreundersøkelse for 
å kartlegge omfang av frivillig arbeid. Resultatene  ble 
sammenlignet med en lignende internasjonal under-
søkelse som ble gjennomført i 19979 .  Man fant at den 
voksne befolkningen utførte nesten 200 millioner timer 
frivillig arbeid i 2004. Omregnet i årsverk blir det 113 
500 fulltidsårsverk.  Målt på denne måten utgjør antall 
fulltidsårsverk 4,5% av den økonomisk aktive befolk-
ningen10 .  I den samme undersøkelsen fant man at 
58% av befolkningen har deltatt i frivillig arbeid i løpet 
av de siste 12 månedene. Det er en oppgang fra 1997 
da det var 52%. Andelen som deltar i frivillig arbeid i 
Norge er rekordhøy i verdensmålestokk.  

Forholdet mellom antall organisasjoner, antall med-
lemskap og omfang av det frivillige arbeidet varierer 
mellom de ulike kategoriene innen frivillig sektor. Den 
største frivillige sysselsettingen er innen kultur og fritid, 
og særlig er det idrett og sosiale foreninger som har 

8 Frivillighet Norge er et medlemsbasert samarbeidsforum som 
jobber for å bedre frivillighetens rammebetingelser  www.frivillighet-
norge.no 

9 St meld nr. 39 (2006-2007), kap.3

10 I andre undersøkelser har man målt at Frivillig arbeid i årsverk 
tilsvarer ca omtrent av 5-6% av innbyggertallet i en kommune For 
Kristiansand vil det i tilfelle utgjøre mellom 4000 og 4800 årsverk. 
Lorentzen, Håkon og Dag Wollebæk, 2000. 

stort bidrag fra frivillige11 . 

Frivillig arbeid kan både være medlemsorientert og 
innoverrettet som i interesseorganisasjoner, og sam-
funnsorientert og utoverrettet12  som for eksempel i 
beredskapsarbeid eller i drift av fritidsaktiviteter for 
barn og unge. Uansett handler det om den verdien som 
ligger at mennesker bruker av sitt engasjement og tid 
på andre saker eller mennesker enn de man har privat 
egeninteresse i.  

Drivkraften i frivillig arbeid er et ønske om meningsfylt 
aktivitet, ofte sammen med andre i et interesse-
fellesskap. Det handler om å gjøre noe for andre, bry 
seg, være sosial med andre og gi et aktivitetstilbud til 
andre enn seg selv. Under dialogkonferansen mente 
deltakerne at frivillig arbeid har følgende karakteristika: 
•	 Frivillighet handler om å brenne for noe
•	 Engasjementet er drivkraft i frivillig arbeid
•	 Folk drives av å bidra til noe man mener er viktig
•	 Frivillighet er lyststyrt
•	 Frivillighet er å bruke tiden sin til noe som er viktig   
 for den enkelte

De store folkebevegelsene som preget organisasjons-
samfunnet i forrige århundre går tilbake, og en økende 
grad av frivillighet foregår innenfor mer uforpliktende 
og uformelle aktiviteter rettet mot nærmiljø, kultur og 
fritid. 

Den nye frivilligheten engasjerer seg mer ut fra egne 
interesser og realiseringsbehov, enn ut fra en sterk 
ideologisk eller forpliktende binding til en bestemt 
organisasjon eller sak. I følge Lorentzen13 kjennetegnes 
de nye deltakelsesformene av ”kundemedlemmer”, 
shoppingdeltakelse, fristilte frivillige, støttemedlemskap 
og global aksjonisme. Lokalt foreningsliv opplever flere 
aktiviteter, men færre medlemmer.

Ungdoms holdninger og atferd skiller seg markant 
fra de eldres. De legger lite vekt på medlemskap som 
ramme for frivillig innsats. Det er selve aktiviteten som 
står i sentrum, og innsatsen er motivert ut fra mulig-
hetene for personlig utfoldelse. Dette kan komme til å 
endre frivillighetens omfang, organisasjonsformer og 
samfunnsmessige funksjon i framtiden. 

 

11 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/frivillig_virk-
somhet/satellittregnskap-for-ideelle-og-frivill.html?id=590200 

12 Selle og Wollebæk 2002 

13 Håkon Lorentzen foredrag under nettverksmøte for frivil-
lighetskommuner  
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3.1. Omfang og kjennetegn
I forbindelse med kartleggingen som 
Agenda gjennomførte høsten 2008 ble det 
gjort forsøk på å kartlegge omfanget av 
frivillighet i Kristiansand.  Kartleggingen 
ble ikke fullstendig, men Agenda fant  
fram til 720 frivillige organisasjoner og 
aktiviteter. På grunnlag av svarene fra de 
220 som deltok i undersøkelsen bereg-
net Agenda at det kan være rundt 80 000 
medlemmer i frivillige organisasjoner, noe 
som tilsvarer antall innbyggere i kommunen.  Agenda 
beregnet også at disse 720 aktivitetene og organisasjo-
nene  antagelig mobiliserer ca 40 000 frivillige. Det bør 
understrekes at disse beregningene er usikre.

De 720 aktivitetene og organisasjonene som ble kartlagt 
ble kategorisert som følger:

3  BESKRIVELSER AV 
FRIVILLIGHET I KRISTIANSAND

3  Beskrivelser av frivillighet i Kristiansand 
3.1. Omfang og kjennetegn 
I forbindelse med kartleggingen som Agenda gjennomførte høsten 2008 ble det gjort forsøk 
på å kartlegge omfanget av frivillighet i Kristiansand.  Kartleggingen ble ikke fullstendig, men 
Agenda fant fram til 720 frivillige organisasjoner og aktiviteter. På grunnlag av svarene fra de 
220 som deltok i undersøkelsen beregnet Agenda at det kan være rundt 80 000 medlemmer 
i frivillige organisasjoner, noe som tilsvarer antall innbyggere i kommunen.  Agenda beregnet 
også at disse 720 aktivitetene og organisasjonene  antagelig mobiliserer ca 40 000 frivillige. 
Det bør understrekes at disse beregningene er usikre. 

De 720 aktivitetene og organisasjonene som ble kartlagt ble kategorisert som følger: 
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HundeklubberIdrett Interesseorganisasjoner Kultur Miljø, natur og
friluftsliv

Religiøse
organiasjoner

Sosiale
tiltak/tjenester

(tom)

Antall av Antall

Hovedkategori Kategori

Som i resten av Norge er det idretten som har flest organisasjoner og aktiviteter. Idretten 
alene er organisert i minst 120 klubber, og har 26.500 medlemskap. I tillegg kommer 
bedriftsidretten. 

Kirker og menigheter har også høy aktivitet i Kristiansand. Dette gjør at Kristiansand ser ut til 
å skille seg ut fra nasjonale statistikker, da det ellers i landet ikke er så høy aktivitet i 
menighetslivet. Kirker og menigheter har lange tradisjoner for frivillighet. Denne frivilligheten 
spenner bredt, fra tradisjonelt barne- og ungdomsarbeid, kor, speider til diakoni og 
trosopplæring.   

Kristiansand har relativt mange etniske foreninger, noe som kjennetegner alle byer med høy 
andel innvandrere. 

Frivillig innsats er ofte knyttet til lokalmiljøet og en følelse av tilhørighet. Mye av 
frivillighetslivet har aktiviteter med svært lokalt fokus, som for eksempel velforeninger, 
barneklubber og ungdomskor.   

Store byer har spesielle utfordringer. Stor innflytting og stor utskifting av befolkningen vil 
gjøre at færre har sin primære tilknytning i byen selv om de er bosatt der. I Kristiansand er 
det levekårsforskjeller mellom områder, og det er en klar tendens til at det er mindre grad av 

13
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Som i resten av Norge er det idretten som har flest or-
ganisasjoner og aktiviteter. Idretten alene er organisert i 
minst 120 klubber, og har 26.500 medlemskap. I tillegg 
kommer bedriftsidretten.

Kirker og menigheter har også høy aktivitet i Kristian-
sand. Dette gjør at Kristiansand ser ut til å skille seg ut 
fra nasjonale statistikker, da det ellers i landet ikke er 
så høy aktivitet i menighetslivet. Kirker og menigheter 
har lange tradisjoner for frivillighet. Denne frivilligheten 
spenner bredt, fra tradisjonelt barne- og ungdomsar-
beid, kor, speider til diakoni og trosopplæring.  

Kristiansand har relativt mange etniske foreninger, noe 
som kjennetegner alle byer med høy andel innvandrere.

Frivillig innsats er ofte knyttet til lokalmiljøet og en følel-
se av tilhørighet. Mye av frivillighetslivet har aktiviteter 
med svært lokalt fokus, som for eksempel velforeninger, 
barneklubber og ungdomskor.  

Store byer har spesielle utfordringer. Stor innflytting og 
stor utskifting av befolkningen vil gjøre at færre har sin 
primære tilknytning i byen selv om de er bosatt der. I 
Kristiansand er det levekårsforskjeller mellom områder, 
og det er en klar tendens til at det er mindre grad av 
selvorganisering i områder med lavere levekår. Når det 
gjelder mobilisering av frivillige merker for eksempel sy-
kehjemmene at det er vanskeligere å mobilisere frivillige 
i sentrumsområder enn i mindre områder i ytterkant av 
kommunen.   

Samtidig har en stor andel av aktivitetene et bydek-
kende eller til og med regionalt nedslagsfelt. Det gjelder 
blant annet kulturaktiviteter, særidretter, miljøorganisa-
sjoner, etniske grupper og interesseforeninger for ulike 
grupper av funksjonshemmede.  

Som landsdelsenter er Kristiansand vertskommune for 
fylkes- og regionleddet for landsdekkende organisasjo-

ner. Mange av de humanitære organisasjo-
nene har en nasjonal moderorganisasjon, 
og i noen tilfeller er de del av internasjo-
nale bevegelser.  Dette representerer et 
berikende mangfold, samtidig som det 
utfordrer kommunen i forhold til hvordan samarbeidet 
med frivillig sektor skal organiseres og hvilke virkemid-
ler som skal prioriteres. 

Kristiansand har omtrent 8.000 studenter. Det rike kul-
tur- og organisasjonslivet studentene utøver har stor 
betydning for rekruttering av studenter og byen som 
helhet.  

Som andre store byer har Kristiansand har også en 
rekke festivaler og er vertskap for mange større ar-
rangement. Flere av disse er avhengig av svært mange 
frivillige for å klare seg økonomisk. Mange unge velger 
festival som en arena for å møtes, skape nettverk og få 
opplevelser.

3.2.  Potensielle grupper for økt frivillighet

Innbyggere med innvandrerbakgrunn
I Kristiansand har ca 10% av innbyggerne innvandrer-
bakgrunn. Det er ikke gjort kartlegging av hvordan 
deltakelse i frivillig arbeid er i Kristiansands innvan-
dringsbefolkning. På landsbasis finnes det også få 
undersøkelser. En undersøkelse fra 86 organisasjoner i 
2008 viste at svært få har medlemmer med minoritets-
bakgrunn 14.

Det skyldes antagelig flere ulike forhold som vil vari-
ere mellom individ og etnisk gruppe. Mange mangler 
erfaringer i organisering, kommer fra samfunn med 
liten grad av sivile samfunn. Ikke alle er vant til å jobbe 
i en organisasjon, selv om de kan være vant til å jobbe 
frivillig. Mange er vant til stor grad av familiebasert  
frivillighet. Noen får negative assosiasjoner med  å delta 
i en organisasjon fordi det forbindes med noe de har 
flyktet fra eller tatt avstand fra. De forstår derfor ikke 
den rollen frivillig sektor har i Norge som sosialt lim 
og arena for nettverksbygging. Mange bruker dessuten 
mye krefter og tid på å lære seg systemer, språk, få seg 
jobb, lære tankemåter i samfunnet - og tenker ikke nød-
vendigvis på å drive frivillig arbeid.  

Flere med innvandringsbakgrunn opplever dessuten 
diskriminering. I kartleggingsprosessen kom det fram at 
mange opplever at de ikke blir kontaktet av vervestands 
eller at de ikke oppsøkes av organisasjoner. 

14 Frivillighet Norge, 2008 

Kirker og menigheter har høy aktivitet i  
Kristiansand. Foto: Anders Martinsen fotografer.

3  Beskrivelser av frivillighet i Kristiansand 
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Som i resten av Norge er det idretten som har flest organisasjoner og aktiviteter. Idretten 
alene er organisert i minst 120 klubber, og har 26.500 medlemskap. I tillegg kommer 
bedriftsidretten. 

Kirker og menigheter har også høy aktivitet i Kristiansand. Dette gjør at Kristiansand ser ut til 
å skille seg ut fra nasjonale statistikker, da det ellers i landet ikke er så høy aktivitet i 
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Kristiansand har relativt mange etniske foreninger, noe som kjennetegner alle byer med høy 
andel innvandrere. 

Frivillig innsats er ofte knyttet til lokalmiljøet og en følelse av tilhørighet. Mye av 
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I kartleggingsprosessen ble det understreket at særlig 
skolen har en svært sentral rolle i forhold til å fortelle 
foreldre hvilken rolle frivillig sektor har i det norske 
samfunn, og hvorfor det er viktig at flest mulig foreldre 
engasjerer seg som frivillige. Skolen er samfunnets 
viktigste integreringsarena, og alle som har barn har en 
tilknytning til den som foreldre. 

Kommunen har svært mange etniske organisasjoner. 
Det kan bidra til å bygge organisasjonskompetanse og 
nettverk blant medlemmene. Samtidig er dette typiske 
eksempler på det som kan bli innadvendte sosiale nett-
verk, noe som kan føre til at de som deltar ikke priori-
terer aktiviteter som fremmer integrering. Frivillighet 
Norge har derfor satt søkelys på samarbeid med etniske 
organisasjoner i et eget inkluderingsprosjekt 15 som har 
som mål at flere organisasjoner skal få en multikulturell 
medlemsmasse:

Innvandrerrådet i Kristiansand er opptatt av hva som 
skal til for at deltakelsen i frivillig sektor skal bli høyere. 
De ønsker å arrangere work-shop eller konferanse om 
dette i samarbeid med blant annet Frivillighet Norge. 
Målgruppe vil være både tradisjonelt norske frivillige 
organisasjoner og innvandrerorganisasjonene.  

Natteravner i Kristiansand har lykkes med å rekruttere relativt 

mange med innvandrerbakgrunn.  En av grunnene til at de lykkes er 

antagelig at det er en aktivitet som gjøres sammen i gruppe. I tillegg 

blir de frivillige rekruttert ved at de oppsøkes og spørres med av 

andre som de kan gjøre aktiviteten sammen med.

Inkluderingsmidler? Et av byens korps foreslår derfor en form 

for inkluderingsmidler som kan bidra til at korpsene kan fortsette å 

inkludere alle. Korpsene er avhengig av at alle bidrar, blant annet ved 

å betale kontingent og være med på dugnader. Ikke alle har mulighe-

ter for dette, verken økonomisk eller praktisk.

Ungdom og studenter 
På landsbasis er aldersgruppen 25-49 år mest aktive 
i frivillig arbeid. Innsatsen har økt for de over 50 år, 
mens færre unge deltar enn før16 . Det er ungdom som 
representere framtida, og det vil derfor være viktig for 
samfunnsutviklingen at de fortsatt engasjerer seg i 
frivillig arbeid. I Kristiansand jobber mange organisa-
sjoner aktivt med rekruttering av ungdom som frivillige. 
Ungdoms holdninger og atferd knyttet til frivillig innsats 
og medlemskap skiller seg markant fra eldre generasjo-
ners holdninger og atferd.  
Dagens unge voksne har vokst opp med fjernsyn og andre 
elektroniske medier, de er vant til høy levestandard, vant 

15 http://www.frivillighetnorge.no/no/Inkludering/ 

16 Vi over 60.  November 2008. 

til å bli underholdt, de disponerer bil, er mobile, og er i 
liten grad avhengig av lokale organisasjoner, egenprodu-
sert underholdning eller lokalt samarbeid (Bø og Schiefloe 
2007:244).

Ungdoms motivasjon er motivert utfra mulighet for per-
sonlig utfoldelse. De er lite opptatt av rammene rundt, 
det er selve aktiviteten som står i sentrum. Mange 
har erfart at det er mye potensiale for frivillig arbeid 
blant unge, men de bør motiveres i forhold til konkrete 
oppgaver. Oppgavene bør beskrives tydelig, og man bør 
være tydelig på hva det betyr for lokalsamfunnet at de er 
med og bidrar.  

Kristiansand Ungdomsutvalg mener at ungdom er 
motiverte for å gjøre en frivillig innsats hvis de opplever 
at det er konkrete og meningsfylte oppgaver som de kan 
gjøre, gjerne sammen med ungdom de allerede kjenner. 
De etterlyser informasjon om hva de faktisk kan gjøre, 
og foreslår blant annet mulighet for å kunne abonnere 
på SMS-nyheter om hva det er behov for og hvor man 
kan melde seg. 

Kristiansand har ca 8.000 studenter. De utgjør et rekrut-
teringspotensiale for frivillig arbeid for organisasjoner 
og aktiviteter. Frivillig arbeid kan både gi arbeidserfa-
ring, nye impulser og sosialt fellesskap der man stu-
derer. Mange bedrifter foretrekker arbeidstakere med 
erfaring fra frivillig arbeid, noe som kan brukes aktivt i 
rekruttering av unge mennesker som frivillige. Samar-
beid med UiA og andre utdanningsinstitusjoner om re-
kruttering av studenter kan gi økt kompetanse og trivsel 
for studentene, og dermed bidra til å gjøre Kristiansand 
til en enda mer attraktiv studentby.

Rosegården teaterhus tilbyr kurs og aktiviteter for barn, 
unge og voksne.  Foto: Cheryl Macdonald
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Livsglede for Eldre. Har drevet aktiv rekruttering blant sykeplei-

erstudenter og ungdom i videregående skole. De frivillige får tilbud 

om et kurs som kalles GROMT (står for Glede, Respekt, Omsorg, 

Mot, Trygghet). Kurset bidrar til å sikre kvalitet og etisk refleksjon, 

det øker engasjement og styrker sosialt fellesskap mellom de frivil-

lige17 . 

Prosjekt Nattergalen består i at studenter fra UiA rekrutteres som 

mentorer for barn med minoritetsbakgrunn i deres skolesituasjon. 

Det er barnas foreldre som søker om mentor på vegne av sine barn. 

Studentene er frivillige og må gjennom obligatorisk opplærings-og 

veiledningsprogram. UiA har koordineringsansvar og ansvar for 

opplæring.  Prosjektet er et partnerskap mellom UiA, Barne- og like-

stillingsdepartementet og 2 skoler i Kristiansand og gjelder foreløpig 

bare sosionomstudenter18 .

Pensjonister
De fleste av dagens eldre er friske når de forlater yrkes-
livet. Ikke alle har tenkt gjennom hva de vil gjøre med 
alle fridagene de plutselig får. Mange pensjonister har 
høy kompetanse og lang yrkeserfaring. Mange opplever 
det kjedelig og ensformig å ikke ha noe meningsfylt å 
beskjeftige seg med, og mye tyder på at de i framtiden 
vil etterspørre en arena for å få utløp for sitt frivillige 
engasjement. 

For mennesker som på grunn av helsemessige forhold 
er varig eller midlertidig utenfor arbeidslivet kan det 
være aktuelt å bruke frivillig arbeid som helsefremmen-
de tiltak. Mange typer arbeid kan tilpasses den enkelte, 
og kan fungere som alternative arbeids- og mestringsa-
renaer. 

I følge Mandag Morgen sier 25% av alle nordmenn født 
mellom 1945 og 1965 at de vil prioritere å bruke tiden 
sin til innsats i frivillige organisasjoner når de trer ut av 
arbeidslivet.  Denne generasjonen utgjør 1,1 millioner 

17 http://www.livsgledeforeldre.no/ 

18 www.uia.no/nattergalen 

mennesker som er kjennetegnet av at de er høyt utdan-
net, har bred arbeidserfaring og levende samfunnsen-
gasjement.  Samtidig er de vant til å både si sin mening 
og hevde sin rett19 . De har i liten grad tilnytning til 
bestemte organisasjoner, men skifter tilhørighet etter 
hvilke aktiviteter som motiverer dem. Det utfordrer 
frivillige organisasjoner til å tilby aktiviteter hvor de 
frivillige får opplevelsen av å utrette noe meningsfylt for 
andre. 

Eldrerådet utarbeidet en brosjyre våren 2009  med 
oversikt over muligheter som pensjonist i Kristiansand, 
inkludert muligheter for å engasjere seg som frivillig. 
Denne kan videreutvikles og inkludere enda flere mulig-
heter. 

Lesevenner for barn. Eldrerådet i Kristiansand har i 

2009 inngått samarbeid med Vest-Agder fylkeseldreråd for å verve 

eldre til lesevenner. Lesevennens oppgave er å lytte til lesesvake 

barn som leser, og dermed stimulere og motivere til leseferdighet 

og leselyst.  Hensikten er å gjøre bruk av de menneskelige ressurser 

som de eldre i samfunnet utgjør, samt tilrettelegge for samvær og 

kommunikasjon på tvers av generasjoner. Dette er en ny ordning 

i Vest-Agder som tidligere har vært prøvd ut med positive resultat 

andre steder 20.

Umeå i Sverige har laget en egen modell for samarbeid med 

frivillige under overskriften ”kultur for seniorer - kultur og hälsa”.  

Kommunen har tilrettelagt for et bredt spekter av samarbeidsare-

naer og tiltak som bidrar til å fremme flere samfunnsmål. Tiltakene 

har i utgangspunktet seniorer som hovedmålgruppe, men i praksis 

involverer det alle generasjoner21 . 

 

19 Mandag Morgen nr 1, 2006. Supergenerasjonen en historisk 
sjanse for de frivillige organisasjonene.

20 Limstrand og Bergly. HBO-rapport 11/2006 

21 http://www.umea.se/senior 

Barn og mentor har funnet hverandre: “Så det er vi som 
skal være sammen en gang i uka fra oktober til mai!”
Foto: Torunn A. Ask
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4.1. Livskvalitet - noe å leve for

Drivkraften i frivillig engasjement er et 
ønske om å drive med aktiviteter som gir 
mening, ofte sammen med andre i et in-
teressefellesskap. De frivillige aktivitetene 
og virksomhetene er bærere og skapere 
av glede, tilhørighet, fellesskap og me-
ning, og utgjør på mange måter et sosialt 
lim i samfunnet. De bidrar til å bygge 
identitet, verdier og holdninger. Delta-
kelse i frivillig arbeid fremmer integrering 
og inkludering, og er kanskje nordmenns viktigste måte 
å bli kjent på i tillegg til arbeidsplassen.

St meld 39 (2006-2007)  sier:
I en tid med stadig økende privat velstand og individua-
lisme har vi også behov for sosial tilhørighet gjennom 
deltakelse i ulike fellesskap. Frivillig sektor er en slik kanal 
for engasjement og samfunnsdeltakelse og har avgjørende 
betydning for livskvalitet, fellesskap og utvikling.

Frivillige aktiviteter og organisasjoner er arena for 
trivsel, tilhørighet, sosiale nettverk og utfoldelse. 
Mange mener de skaper fremtidsoptimisme. 

Deltakelse kan ha direkte helsefremmende effekt, som 
for eksempel at man får bedre fysisk form gjennom 
idrett- og friluftsliv. Men det har også andre helsefrem-
mende effekter som glede, trivsel og sosial mestring.  

Mange av aktivitetene bidrar til glede og begeistring, 
men kan samtidig også gi andre nyttige effekter. For 
eksempel bygger musikklivet broer i nærmiljøene og 
engasjerer bredt, samtidig som de er et viktig tilskudd 
til musikkopplæringen.

Mangfold i organisasjonslivet gir den enkelte valgfrihet 
og mulighet til å søke sitt gode liv.  For mange er delta-
kelse som både giver og mottaker av frivillige tjenester 
sentralt for å gi livet mening og innhold.  

4.2. Personlig vekst

Frivillige organisasjoner er arenaer for utvikling og for-
midling av kunnskap og læring både til de frivillige og til 
de som deltar i frivillige aktiviteter. Mye av det frivillige 
arbeidet handler om å bygge kompetanse blant barn og 
unge, som for eksempel innen musikk, teater og idrett. 
Noen tilbyr også kursing til enkeltpersoner og bedrifter 
innen mange ulike felt som for eksempel beredskap, 
brukermedvirkning og integrering.

Frivillig arbeid kan brukes som en fritidssyssel, men 
også som faglig påfyll både for studenter og arbeidst-
kere både gjennom den faglige delen og  gjennom det 
noen forskere kaller uformell læring22. Det skjer på en 

22 Elstad, Beate.  2000. 

4 FRIVILLIGHETENS BETYDNING

Seniordans foregår flere steder i Kristiansand. Deres 
motto er “Seniordans - toppen for kroppen - godt 
for hjerne, hjerte, helse og humør”. 
Foto: Seniordans Sørlandet
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uplanlagt måte utenfor både utdanningssystemet og 
ordinært arbeidsliv ved at det eksplisitte målet ikke er å 
lære, men å gjøre aktiviteter. De frivillige lærer gjennom 
den frivillige arbeidspraksisen og gjennom samhandling 
med andre mennesker. Aktuelle kompetanseområder er 
blant annet ferdigheter i teamarbeid, strategier i risi-
koledelse og selvledelse utfra personlige mål, virtuelle 
organisasjoner og nettverk, arbeid med strategiske 
allianser. 

Store og små arrangementer har gjort seg avhengig av 
frivillige medarbeidere, og det er stadig flere arbeids-
givere som foretrekker arbeidstakere med erfaring fra 
frivillig arbeid.  

Bare tenk på all den kompetansen som ligger i vår region 
fra alle festivalene som har vært og fortsatt blir arrangert! 
Man kan kanskje le av honorarer som har kommet i søp-
pelsekker på Quarten – men du skal passe deg kraftig med 
å le når du i et jobbintervju får konkurranse av en som har 
vært frivillig i festivalorganisasjoner. De er noen råskinn på 
å organisere, de takler et utrolig press, raske omstillinger, 
de har lært seg å kommunisere og forhandle på alle sosiale, 
strategiske og politiske plan – og de har noen sosiale evner 
vi andre bare kan misunne! (Fra Tina Bangsund Olsens 
blogg om Karriere på Sørlandet) 23 

4.3. Trygghet og trivsel i lokalsamfunnet
Deltakelse og frivillig arbeid bidrar til trygge lokalsam-
funn, gode oppvekstmiljø og skaper bolyst. Mye av 
fritidstilbudet for barn og unge er basert på frivillig 
arbeid. Når folk deltar i frivillig arbeid dannes fellesskap 
og nettverk. For eksempel er det flere idrettslag i Kristi-
ansand som rekrutterer opptil 90% av barna i området.  
Det vil i praksis ofte også involvere foreldrene, og bidrar 
dermed både til positiv aktivitet og til nettverksbygging 
for både barn og voksne.
Deltakelse i frivillig arbeid kan føre til 

23 http://www.soerlandet.com/wp/2009/06/karriere-pa-
s%c3%b8rlandet-gar-det-virkelig-an/#more- 

lavere kriminalitet. Både fordi arbeidet kan ha direkte 
kriminalitetsforebyggende effekt, som for eksempel 
Natteravner. Eller mer indirekte fordi folk begår mindre 
kriminalitet når de deltar i frivillig arbeid. Det viser seg 
blant annet at ungdom som deltar i organisasjonslivet 
ruser seg mindre24 .

4.4. Sosial kapital 

Med sosial kapital menes tillit, sosiale normer og deres 
håndheving, sosiale nettverk preget av gjensidighet og 
engasjement for fellesskapets beste25 . Sosial kapital 
bidrar til å skape tillit mellom folk og er en av  
hjørnesteinene i den demokratiske og økonomiske 
utviklingen. Et aktivt foreningsliv og deltakelse i frivillig 
arbeid bidrar til å skape gjensidig tillitsforhold mellom 
folk som gjør at de lettere kan samarbeide med  
hverandre - og dermed økes den sosial kapitalen.  

Ulike nettverksformer gir ulike former for sosial  
kapital.26  Nettverk som framstår som lukkede eller 
innadvendte (”bonding”), binder folk tett sammen, gir 
følelsen av tilhørighet og bekrefter identitet.  Nettverk 
som er åpne og rettet utover (”bridging”) gir tilgang 
til andre sosiale eller faglige miljøer og kan bidra til 
kontakt og samhandling mellom de ulike grupperinger. 
Begge typer sosial kapital er nyttige.

På samfunnsnivå har det vist seg at sosial kapital har 
betydning for kommuners verdiskapnings- og innova-
sjonsevne27 . Det påvirker muligheter for sosial inte-
grering, inkludering og effektivitet, ikke minst innen 
økonomisk utvikling. Sosial kapital brukt på riktig måte 
fungerer som smøreolje i samfunnet. Den gjør det 
lettere å ta sjansen på å inngå samarbeid med andre 
både i hverdagsliv og næringsliv. 

Norges befolkning har høy grad av sosial kapital, men 

24 Rusvaner blant ungdom skoleåret 2007-2008 i Kristiansand.  
RISK, Kristiansand kommune 
25http://www.forskningsradet.no/CSStorage/Flex_
attachment/8212021661.pdf)

26 Bø og Shiefloe, 2007:189 

27 Storbykommuners roller i innovasjonssystem. Et fellesprosjekt 
under storbyprosjektet ”Innovasjon 2010”. Konsulentfirmaet Sjurelv, 
2009. 

Vision Skate Park på Lund er mye brukt av barn og 
ungdom for å trene inn de nye triksene på skateboardet, 
eller bare være sammen med venner.  Her viser Sebastian 
Ugland fram kunster med brettet.
Foto: Anders Martinsen fotografer
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denne er noe ujevnt fordelt. Sosial kapital ser ut til å 
ha betydning for barn og unges oppvekstvilkår, utdan-
ningsnivå, muligheter i arbeidsmarkedet, integrering, 
helse og velvære samt mye mer. Det er derfor bekym-
ringsfullt at noen grupper i befolkning i liten grad deltar 
i frivillig arbeid.  

4.5. Levende lokaldemokrati

Frivillig deltakelse spiller en viktig rolle i den nordiske 
demokratiske modellen. Frivillig sektor fremmer og 
formidler holdninger og verdier, og kan være en brobyg-
ger mellom ulike grupper.  Deltakelse i frivillige organi-
sasjoner styrker muligheten for påvirkning og innflytelse 
opp mot lokale og sentrale myndigheter, og de kan være 
sterke oponionsdannere. 

De frivillige organisasjonene bidrar til å samordne interesser og 

fungerer som talerør for grupper.  De er demokratiske lærings- og 

sosialiseringsarenaer.  Deltakere og medlemmer bygger opp politisk 

selvtillit og tro på egne evner til politisk påvirkning.  St.meld.nr.33 

(2007-2008):90

Internt fungerer de frivillige organisasjonene som skoler 
i demokrati fordi organisasjonene selv er demokratisk 
oppbygd. Samtidig kan man gjennom medlemskap få 
kunnskap om offentlige institusjoner, om politiske saks-
kompleks og om politiske prosesser. 

For mange folkevalgte har frivillig sektor vært sentral 
rekrutteringsarena for politisk engasjement. 
Mye partipolitisk arbeid er ulønnet, og er derfor også 
frivillig arbeid. 

Deltakelse i frivillige sammenslutninger kan represente-
re felles interesser og være arena for egenorganisering. 
Ved å organisere seg i interessefellesskap kan men-
nesker få saker på den politiske dagsorden, og utgjøre 
pressgrupper som påvirker beslutningsprosesser både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Globale kampanjer 
og pressgrupper er i vekst som resultat av den elektro-
niske revolusjonen.  

Typiske eksempel på lokale interessefellesskap er velfor-
eninger som er høringsinstanser og lobbyister i arealsa-
ker. Samtidig er de sentrale aktører for utvikling av gode 
lokalmiljø og tiltak som styrker lokal tilhørighet. 

Et annet eksempel er organisasjoner for ulike grupper 
funksjonshemmede som jobber for bedre tjenestetilbud 
for sine brukergrupper. Helt siden de første frivillige or-
ganisasjonene oppstod har de hatt rolle som spydspiss 
ved at de har brakt ”ikke-synlige” behov inn i beslut-

ningsprosesser og prioriteringer. De har involvert og 
synliggjort sosialt ekskluderte grupper som for eksem-
pel rusmisbrukerer og mennesker med sosiale problem.  

4.6. Produsent av velferdsgoder og tjenester

Frivillige og frivillige organisasjoner utfører viktige og 
nødvendige oppgaver både for enkeltmennesker, grup-
per og lokalsamfunn. Det finnes mange forskjellige 
frivillige organisasjoner med ulike aktiviteter og mål-
grupper. I noen kommuner er det frivillige som kjører 
mat til eldre, organiserer besøkstjeneste og driver andre 
velferdstilbud som kommunen ikke prioriterer å drive.  

I ”Samhandlingsreformen28 ” omtales frivillige organisa-
sjoners betydning i forhold til helsefremmende arbeid.  
Særlig vektlegges arbeidet innenfor omsorgssektoren 
og innenfor rusfeltet, kosthold og tobakksforebygging, 
samt idrettsarbeid og betydningen i forhold til forebyg-
ging.  Det gis stor oppmerksomhet til kommunenes 
rolle, både deres rolle i forebyggende arbeid og med 
tiltak som skal bidra til at pasienter og brukere mestrer 
sine livssituasjoner. 

På mange av helse- og omsorgstjenestens områder går 
tjenestenes målsettinger ut over å gjøre menneskene 
friske i medisinsk forstand. Målet er ikke nådd før det er 
lagt til rette for at pasient mestrer bredden av utfordrin-
ger i sine livssituasjoner. Utviklingen av sosiale nettverk 
er en viktig faktor i dette. Frivillige organisasjoner har 
andre forutsetninger til å bidra enn de offentlige virk-
somhetene. Frivillighet har en verdi i seg selv gjennom 
medmenneskelighet, engasjement og sosialt ansvar. 
Et viktig område som de frivillige organisasjonene kan 
bidra til å videreutvikle, er likemannsarbeid (St meld nr 
47, 2008-2009:143).

Deltakelse i frivillige organisasjoner kan i seg selv bedre 
livskvaliteteten for den enkelte og  redusere behov for 
bistand fra andre. I tillegg er det mange organisasjoner 
som driver forebyggende arbeid og som er aktivt inne i 
rehabilitering  i forhold til enkeltpersoner. 

28 St meld.nr.47 (2008-2009) 
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4.7. Mobiliserer til samfunnsnyttig innsats
Ved ulykker, katastrofer og plutselige hendelser er det 
ofte behov for mange frivillige som kan mobiliseres på 
kort tid. Samarbeid med frivillige organisasjoner om 
mobilisering av frivillige er derfor etter hvert blitt en del 
av kommunenes beredskapsplaner.   

Innenfor kulturhistoriske og lokalhistoriske organisasjo-
ner er fellesskapet tuftet på en felles ide om bevaring og 
formidling av fortiden og kulturarven. Mange av disse 
er også viktige aktører i innsamlingsarbeidet som skal 
danne basis for profesjonelle samlinger og formidling til 
kommende generasjoner. Historieinteressen er stigende 
blant folk. Det legges ned uttallige ubetalte timer i arbei-
det med å bevare kulturminner.  

 

Ved ulykker og katastrofer kan det være behov for å mobilisere mange 
frivillige på kort tid. Flere organisasjoner, som blant annet Røde Kors, 
kurser og trener frivillige til å ta ansvar og delta hvis det skjer ulykker.
Foto: Cheryl Macdonald, Sveinung Tofteland og Alfred Georg Klausen
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5.1. Lokal frivillighetspolitikk- 
”ikke gjøre det, men gjøre det mulig”
Sitatet ”Ikke gjøre det, men gjøre det mulig” 
er tittelen på frivillighetsmeldingen som Oslo 
kommune laget i 1994. Tittelen understreker 
rollefordelingen mellom offentlig og frivillig sek-
tor. Kommunene er viktige for frivillig sektor ved å bidra 
økonomisk og å legge rammer og strukturer for deres 
arbeid. Men det er frivillige som fyller det med innhold, 
aktiviteter og engasjement. Frivillig og offentlig sektor 
har ofte felles mål, og er gjensidig avhengig av hveran-
dre, men arbeidsformen er forskjellig.

I følge Kommunenes Sentralforbund (KS)29  handler 
lokal frivillighetspolitikk om å finne fram til gode vir-
kemidler for å stimulere til økt frivillighet. Det er svært 
viktig at politikken tar utgangspunkt i at frivillige og det 
offentlig har grunnleggende forskjellige roller og an-
svar.   KS mener kommunesektoren bør utvikle en lokal 
frivillighetspolitikk som gir frivillig sektor større forutsig-
barhet og bedre rammevilkår for aktive frivillige lag og 
organisasjoner. De  anbefaler at kommunen etablerer 
god samarbeids- og mottakerkultur.  

Frivillige skal først og fremst være tro mot sitt formål, 
ikke mot kommunen. Hvis kommunen prøver å legge 
premissene for samarbeidet, kan det føre til at frivillig-
heten blir for preget av offentlig styring og for profesjo-
nalisert, og dermed kan de frivillige motivasjon forsvin-
ne. Det er viktig at det offentlige respekterer og forstår 
den rollen frivillige har og hva den betyr for å utvikle 
livskvalitet både for de frivillige selv og i lokalsamfunnet 
generelt. 

29 Sammen om det gode liv- en veileder for utvikling av lokal frivil-
lighetspolitikk, KS 2006 

Levende lokalsamfunn er viktig for innbyggernes trivsel og identitet. 

Dette skapes ikke av kommunene alene, men i samhandling med 

kulturlivet og frivillig sektor. Kommunen må bidra til å opprettholde 

mangfoldige, inkluderende og aktive lokalsamfunn, både gjennom 

økonomisk støtte og god tilrettelegging. Frivillig sektor gjør et viktig 

arbeid for utvikling av gode lokalsamfunn, både som tjenesteprodu-

senter, demokratiske aktører og som samfunnsutviklere. Aktivitet og 

deltakelse i frivillige organisasjoner skaper arenaer hvor folk møtes 

og aktiviseres, og hvor tillit mellom mennesker skapes og utvikles. 

Det er viktig å støtte frivillige organisasjoners eksistens på et selv-

stendig grunnlag, for å opprettholde aktivitet og deltakelse (KS sin 

Langtidsstrategi 2008-2011).

5.2. Vedtatte mål og strategier for frivillighet 

Kristiansand har ikke tidligere laget eget dokument om 
kommunens samhandling med frivillig sektor. Gjelden-
de mål og strategier er forankret i kommuneplan.

I kommuneplanen (2005-2016) beskrives fire satsings-
områder. Frivillig innsats trekkes eksplisitt frem i to av 
disse. Det ene er ”Bærekraftig utvikling”. 
Her heter det at:
Rapporter og undersøkelser tyder på at deltakelsen i lokalpolitikk, 

samfunnsutvikling og frivillig arbeid minker. Forbruksvaner endrer 

seg. Lokal Agenda 21-arbeid vil si arbeid med informasjon, hold-

ningsskapende arbeid, medvirkning og kamp mot økende forbruk.

Slik vil vi ha det: 

•	 Innbyggerne i Kristiansand deltar aktivt i lokalmiljøet

5 POLITISKE MÅL FOR SAMARBEID 
MED FRIVILLIG SEKTOR



18 19

Slik gjør vi det:

•	 Frivillig innsats anerkjennes. Det legges til rette for økt innsats.

•	 Stimulere barn og unges evne til demokratiforståelse og med  

 virkning.

•	 Kommunen innbyr til samarbeid med næringsliv, organisa-  
 sjoner, velforeninger og andre om byutviklingen.

•	 Kommunen motiverer innbyggerne til å delta i offentlige   
 aktiviteter og engasjere seg i kommunens utvikling og drift.

Også i satsingsområdet ”Levekår og livskvalitet” trekkes 
frivillig innsats frem: 
Byen har et godt utbygd organisasjonsliv. Samarbeid med ideelle 

og frivillige organisasjoner er avgjørende for å sikre gode levekår for 

utsatte grupper og økt livskvalitet for befolkningen generelt. De gode 

tilbakemeldingene på kommunens tjenestetilbud og intensjonen om 

økt medvirkning gir muligheter for ytterligere forbedring av kvalite-

ten.

Slik vil vi ha det:

•	 Kristiansands innbyggere tildeles tjenester utfra den enkeltes   

 behov 

Slik gjør vi det: 

•	 Videreutvikle samarbeidet med ideelle og frivillige 

 organisasjoner

I et annet avsnitt kobles frivillig innsats til et ønske om 
at Kristiansands innbyggerne skal oppleve gode og 
tilgjengelige møteplasser, trygge nærmiljø og grønt-
arealer: 
Slik gjør vi det:

•	 Anerkjenne den store frivillige innsatsen i Kristiansand. 

 Kommunen skal tilrettelegge for frivillig arbeid.

5.3. Regionplan Agder og ny kommuneplan 
i 2010
I høringsutkastet for Regionplan Agder står samarbeid 
med frivillig sektor omtalt flere steder. Under satsings-
området ”Det gode liv” står det bla at:
For å øke livskvaliteten i regionen er det spesielt viktig å utløse hand-

lekraften som ligger i frivillig sektor. Der finner vi ofte de brennende 

sjelene med et aktivt samfunnsengasjement. Innen frivillig sektor vil 

en med beskjedne investeringer som supplerer det frivillige engasje-

mentet kunne utløse betydelige avkastninger. 

Hovedtiltak:

•	 Utvikle flere arenaer for samhandling mellom offentlig forvalt-  

 ning og frivillige organisasjoner. 

•	 Kommuner og fylker må skape gode rammebetingelser for   

 frivillige organisasjoner, og legge til rette for god informasjons-  

 flyt og kompetansebygging. 

Under satsingsområdet ”Kultur” står det som følger:

Deltagelse i frivillige organisasjoner bidrar til demokratisering og 

gir flere medansvar i samfunnet. Frivillig arbeid har gjennomgått en 

endring de siste årene. Den tradisjonelle organisasjonsformen med 

lojale medlemmer avtar, mens ad hoc basert frivillighet er på vei inn. 

Denne endringen gir et økt behov for å profesjonalisere og effektivi-

sere organisasjonene. De største organisasjonene får behov for flere 

ansatte. 

Regionen må utvikle en helhetlig kulturstrategi som legger stor vekt 

på bredt engasjement og frivillighet. For å samordne og ivareta 

behovene i hele bredden av frivillige organisasjoner, må paraplyorga-

nisasjonene for frivillig virksomhet på Agder få gode rammebetingel-

ser. Samarbeidet mellom disse og offentlig sektor må prioriteres. 

Hovedtiltak:

•	 Aktivt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor med sikte   

 på å forvalte  engasjement og deltakelse til beste for felles-  

 skapet.

•	 Økt bistand til organisatorisk tilrettelegging og informasjon.

Regionplanen skal være førende for kommunens  
handlingsplaner framover.  

Kommuneplanen er kommunens mest sentrale  
styringsdokument, og overordnede føringer for  
kommunens samhandling med frivillig sektor bør  
forankres der. På den måten kan kommunens ledelse 
legge føringer for felles mål og hvordan sektorer og 
enheter skal prioritere. Kommuneplanen er under  
revisjon og skal vedtas høsten 2010.  Eventuell nye  
mål og strategier bør innarbeides i den. 

Denne frivillighetsmeldingen har som utgangspunkt at 
kommunen skal legge forholdene til rette slik at flest 
mulig har mulighet for å delta i frivillige aktiviteter og 
organisasjoner 30. Dette bør også gjenspeiles i ny kom-
muneplan.

Ny kommuneplan vil ha et eget kapittel om hvordan 
kommunen som organisasjon skal innrette seg for å 
bidra til den ønskede samfunnsutviklingen. Det bør der 
komme fram hvordan kommunens ansatte og ledelse 
vil bidra til en god samhandling med frivillige aktører. 

Aktuell oppfølging:
Mål og strategier for kommunens frivillighets-
arbeid skal vedtas i forbindelse med ny kommune-
plan.

30 Dette samsvarer med hvordan regjeringen definerer hensikten 
med sin frivillighetspolitikk i St meld 39 (2006-07) 
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6.1. Kommunale støtteordninger
Kommunen har en rekke ulike støtteordninger. De 
fleste står omtalt enten på kommunens nettside31  , 
eller i vedlegget til handlingsprogrammet med oversikt 
over støtte til alle typer organisasjoner. 

31 Se: http://www.kristiansand.kommune.no/tilskudd 
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6 Økonomisk støtte  

6.1. Kommunale støtteordninger 
Kommunen har en rekke ulike støtteordninger. De fleste står omtalt enten på kommunens 
nettside 32, eller i vedlegget til handlingsprogrammet med oversikt over støtte til alle typer 
organisasjoner.  

Tilskudd 2009 Sum  Kommentar 
Kristiansand kommunes 
samlelegat (HS)  

150 000 Tildeles en gang i året med søknadsfrist 1.mars. 
Skal stimulere den humanitære og frivillige innsats på 
sosiale felt i kommunen. Egenaktivitet og grad av 
frivillighet vektlegges. 

Tilskudd til frivillige organisasjoner 
(HS)

815 000 Tildeles en gang i året med søknadsfrist 1.mars.  
Til drift og prosjekt innen HS-sektorens virkeområde. 
Frivillig innsats må være bærende element.   

Ordinære tilskudd til 
organisasjoner (HS) 

4 953 000 Tildeles gjennom budsjettet eller politiske vedtak. I 2009 
tildelt følgende 11 organisasjoner: Shalam, Kirkens 
Ungdomsprosjekt, Kirkens SOS, Amathea, Filadelfia 
ungdomssenter, Selvhjelpskontor for innvandrere, Røde 
kors flyktningeguide, Gatemagasinet KLAR, Kirkens 
Bymisjon, SON-senteret ”Sammen i Nøden”, Ungdom 
sammen for byen.

Frivillighetens hus (rådmann) 300 000 Engangstilskudd for 2009 gjennom budsjett 
Fleksible tiltaksmidler og 
nærmiljømidler (teknisk-park) 

660 000 Tildeles en gang i året med søknadsfrist 1.mars.  
Til opprusting og bygging av gode møte- og lekeplasser i 
nærmiljøet.

Løyperydding, parsellutvalget, 
hagelaget 

35 000 

Driftstilskudd barne- og 
ungdomsorganisasjoner (kultur) + 
oppstartstøtte barne- og 
ungdomsorganisasjoner 

1 256 000 Driftstilskudd tildeles en gang i året, med søknadsfrist 
1.april. 
Oppstartstøtte tildeles hele året 

Driftstilskudd private grendehus 
(kultur)

200 000 Kr 100.000 tildeles en gang i året, med søknadsfrist 
1.april. I 2009 får Tømmerstø kr.100.000 tildelt gjennom 
budsjettet 

Driftstilskudd korps/orkestre + til 
instrumenter(kultur) 

800 000 Tildeles en gang i året, med søknadsfrist 1.april, samt 
100.000 til instrumentstøtte tildelt gjennom budsjettet. I 
tillegg gis støtte til dirigenter

Barne- og ungdomstiltak for 
funksjonshemmede (kultur) 

145 000 Tildeles en gang i året, med søknadsfrist 1.april 

Tilskudd til bydeler og 
nærmiljøtiltak (kultur) 

460 000 Tildeles hele året 

Oppstart-opplæringsstøtte (kultur) 63 000 Tildeles 2 ganger i året, mnd søknadsfrist 1.april og 
1.oktober

Diverse tilskudd i kultursektoren 1 820 000 Tildelt gjennom budsjettet og politiske vedtak. I 2009: 
Arkivet, Kristent interkulturelt arbeid, Bragdøya kystlag, 
Rosegården teaterhus, Sound of Happiness 

Idrettsrådet 300 000 Tildelt gjennom budsjettet 
Aktivitetsmidler idrett 518 000 Kommunal andel storbymidler. Forvaltes av idrettsrådet 

SUM 12 475 000 

I følge denne oversikten tildelte kommunen ca kr 12,5 mill i tilskudd til frivillig sektor i 2009. 
Det kan være tilskudd som ikke er blitt med i oversikten. I tillegg gis det midler til avtalefestet 
samarbeid som står omtalt i kapittel 13.   

Kommunen har flere indirekte støtteordninger, som for eksempel:  

32 Se: http://www.kristiansand.kommune.no/ncms.aspx?id=F1CA0B46‐E37A‐46A8‐BBD8‐DB7777B54D8D 
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I følge oversikten på forrige side, tildelte kommunen 
ca kr 12,5 mill i tilskudd til frivillig sektor i 2009. Det kan 
være tilskudd som ikke er blitt med i oversikten. I tillegg 
gis det midler til avtalefestet samarbeid som står omtalt 
i kapittel 13.  

Kommunen har flere indirekte støtteordninger, som for 
eksempel: 
•	 Fritak eiendomsskatt. Kommunen har mulighet for   
 å gi fritak fra eiendomsskatt til eiendomseiere  
 blant annet med begrunnelse om at eiendommen  
 brukes til allmennyttige formål.  Dette inkluderer  
 frivillige organisasjoner og stiftelser som har  
 humanitære og allmennyttige formål.  
 Det er bystyret som vedtar fritak etter søknad. 
 Kommunen har ikke retningslinjer for hvem som får  
 fritak, og vedtaket baseres på skjønn. Det er ikke  
 gjort beregninger som viser hvor stort beløp dette  
 utgjør for aktører i frivillig sektor. I 2009 er det inn-  
 vilget fritak for ca kr.3,5 mill. Men det inkluderer   
 flere typer søkere, ikke bare frivillig sektor.

•	 Gratis og subsidiert leie idrettsanlegg, skoler og   
 bydelshus. Kristiansand praktiserer gratis og   
 subsidiert leie av utendørs og innendørs anlegg og   
 bygg. Det finnes en rekker ulike leiesatser gradert
 utfra alder, formål, type anlegg med mer. 
 Kommunen har ikke tall festet hvor mye dette utgjør  
 i indirekte støtte til frivillig sektor, men beløpet er   
 betydelig og antagelig større enn det de direkte   
 tilskuddene utgjør.   

Av de 220 som svarte på Agendas spørreundersøkelse 
i 2008 hadde ca 60 % hatt kontakt med kommunen det 
siste året, og halvparten av disse oppgir at økonomisk 
støtte var formålet med kontakten. I følge Agenda er det 
er mange frivillige som er takknemlige for den økono-
miske støtten og som har fortalt at midlene er av stor 
betydning for det frivillige arbeidet. Flere er opptatt 
av at støtten bør økes og i særlig grad lagt frem argu-
menter for økt støtte til egen organisasjon. Noen er 
opptatt av prinsippene for tildeling av midler og ønsker 
klarere prinsipper og kriterier for tildeling.

Flere av de frivillige organisasjonene har gitt innspill om 
at den økonomiske støtten i større grad kunne vært en 
grunnstøtte som kunne brukes til å lønne personer som 
administrerer og koordinerer den frivillige innsatsen. 
Den er viktig for å utløse frivillig innsats og er en type 
arbeid man ikke kan forvente at de frivillige selv.  

Lønnede stillinger i mindre organisasjoner. Et av kommunens 

idrettslag har sendt innspill om at mange støtteordninger i stor 

grad kommer de store og profesjonelt drevne klubber til gode. De 

vil at kommunens rolle skal være å legge til rette på anleggssiden, 

samt hjelpe frivilligheten med arbeidskraft  for å utføre de oppgaver 

som trenger profesjonalitet og kontinuitet. Aktiviteter for barn og 

unge bør prioriteres. Selve aktivitetene vil lag og foreninger sammen 

med foreldrene klare selv. De ønsker kommunalt lønnede ledere 

til idrettslag på samme måte som fritidsklubbene, og viser til en 

tiltakende byråkratisering for å drive frivillig arbeide samt at inn-

tektsbringende arbeide også profesjonaliseres. De foreslår at flere 

idrettslag i et geografisk område kan dele på en stilling.

Idrettsrådet er opptatt av at stadig flere klubber velger, eller 

nærmest ”tvinges” til å ansette personer til å ta seg av daglig drift 

og administrasjon. Idretten har en forholdsvis intensiv aktivitet hvor 

medlemmene er i aktivitet flere ganger i uken. Kun 1 av 5 dugnads-

timer i klubbene er direkte rettet mot aktiviteten. Mesteparten av 

dugnadsinnsatsen går på å administrere, tilrettelegge og fremskaffe 

økonomi til å drive aktiviteten. Til å organisere denne aktiviteten i 

større klubber kommer frivillig innsats ofte til kort. De administrativt 

ansatte understøtter dermed den frivillige innsatsen ved at det fin-

nes et koordineringspunkt som også kan benytte dagtid til kontakt 

med kommunale etater og idrettorganisasjonens profesjonelle ledd 

(idrettskrets og forbund), samt organisere de mange frivillige som 

er villige til å bruke litt av sin fritid på arbeid i organisasjonen.

Andre foreslår støtte til faglig påfyll for frivillige i form 
av for eksempel kurs og seminar. Blant annet er idretts-
rådet opptatt av å beholde ildsjeler. Erfarne ildsjeler og 
gode ledere sikrer kontinuitet, og gjør det lettere for 
andre å verve seg. De foreslår at klubber og organisasjo-
ner samarbeider om å lage eksklusive kurs og fagsam-
linger med gode forelesere for ledere, og på den måten 
inspirere dem og anerkjenne den innsatsen de gjør. 

Idretten har flest organisasjoner og aktiviteter.
Foto: Anders Martinsen fotografer
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Ski-VM 2011. Kulturdepartementet innvilget nylig 1 mill kr til et 

eget frivillighetsprosjekt i forbindelse med Ski VM i 2011. Arrange-

mentet er avhengig av 2000 frivillige. Prosjektet har som mål å mo-

bilisere og inkludere frivillige fra grupper som tradisjonelt ikke har 

deltatt i frivillig arbeid, blant annet ungdom under 30 år og personer 

med flerkulturell bakgrunn. Prosjektet skal utvikle et rekrutterings- 

og kompetanseprogram32  som kan gi verdi for den enkelte etter VM 

og i tillegg gi idretten økt arrangementskompetanse.

6.2. Statlige støtteordninger
Mange organisasjoner forholder seg mer til statlige 
finansieringsordninger enn kommunale. Statens bidrag 
skjer gjennom direkte tilskudd til ulike formål33 , til kjøp 
av tjenester, gjennom spillemidler, lotteritillatelser, og 
indirekte gjennom støtte på skatte- og avgiftssiden. 
De statlige midlene tildeles både til frivillige og offent-
lige aktører. Eksempler på statlige midler som brukes i 
Kristiansand:
•	 Storbyprosjekt inkludering i idrettslag- forvaltes av   
 idrettsrådet34 
•	 Grunnstøtte til innvandrerorganisasjoner - forvaltes  
 av Vest-Agder fylkeskommune
•	 Midler til brukerorganisasjoner 35 - forvaltes av   
 Helse Sørøst RHF
•	 Støtte til tro- og livssynssamfunn - forvaltes av 
 fylkesmannen og kultursektoren i kommunen.

En sentral finansieringskilde er de midlene staten vide-
reformidler fra lotterinntekter og tilskudd fra spillemid-
ler. I 2005 gikk ca 4 mrd kroner til frivillig sektor. Eksem-
pler på spillemidler som frivillig sektor kan søke på:
•	 Grasrotandel - gjennom grasrotandelen kan alle   
 som spiller på Norsk Tipping sine spill velge å gi   
 inntil 5% av beløpet de spiller for til et lokalt lag   
 eller en forening. For å få grasrotandel må man   
 være registrert i det nasjonale Frivillighetsregis  
 teret36 . 
•	 Spillemidler til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, fri  
 luftsområder og annen infrastruktur
•	 Frifond - tilskuddsordning for lokalt frivillig arbeid   
 blant barn og unge. Ordningen omfatter aktiviteter   
 som musikk, kunst, dans og teater og administreres  
 av Norsk Musikkråd, Norsk Teaterråd og LNU.

32 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/pressesenter/
pressemeldinger/2009/1-million-til-frivillighetsprosjektet-i-.
html?id=568205

33 I følge St meld 39 forvaltet departementene tilskudd på til 
sammen ca 3 mrd kroner til frivillige organisasjoner i 2006. Det be-
merkes at imidlertid at også disse tallene er usikre, da det kan være 
vanskelig å bedømme om tilskuddsmottaker kan regnes som frivillig 
organisasjon eller ikke 

34 drettsrådets tilskuddsordninger : http://www.idrettsradet.no/
index.php?show=14&expand=14 

35 Se: http://helse-sorost.no 
36 http://www.brreg.no/frivillighet/ 

Sosial- og helsedirektoratet forvalter spesielle driftsmid-
ler, aktivitets- og tilskuddmidler. Det gjelder blant annet 
tilskudd til rusmiddelforebyggende tiltak/prosjekt, 
tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og til bruker- og pårørendes organisasjo-
ner innen psykisk helse, aktivitets og arbeidstrening i 
regi av frivillige organisasjoner og til likemannsarbeid. 
De siste årene har momsfritak for frivillig sektors 
innkjøp av varer og tjenester vært et omdiskutert tema. 
Frivillighet Norge har hatt dette som sin viktigste sak 
siden etablering. De anslår at organisasjonene betaler 
mer enn en milliard kroner til staten i året. Momsfritak 
vil bety at organisasjonene får bruke mer av pengene 
sine selv og dermed at aktiviteten i frivillig sektor øker. 
I statsbudsjettet for 2009 lovte regjeringen å øke støt-
ten til frivillige organisasjoner med opp mot en milliard 
kroner fra 2010. 

6.3. Samordning av rutiner, informasjon og 
tildelingspraksis
I perioden 2006-2007 deltok Kristiansand i et storbyfors-
kningsprosjekt hvor hensikten var å kartlegge storbye-
nes politikk i forhold til sivile eller frivillige sammenslut-
ninger37 . Forskerne fant store variasjoner i kommunens 
støtteordninger. De mente at Kristiansands ordning 
med fleksible tiltaksmidler38  gjør at kommunen har et 
sterkt lokal- og nærmiljøfokus, og at det synes å være 
uklare tildelingskriterier. I tillegg vises det til at kommu-
nens midler til frivillige i stor grad er bundet opp, men 
at det ikke finnes kriterier for hva som gir fast plass på 
budsjettet. 

Et gjennomgående trekk i alle kommunene var fraværet 
av uttalte målsettinger for hva kommunene ønsket å 
oppnå med midlene som fordeles til frivillige organisa-
sjoner, samt at støtteordningene var uoversiktelige og 
preget av mangel på samordning. Forskerne mener at 
både kommuner og organisasjoner vil være tjent med 
større grad av oversiktelighet og innsyn, fordi det vil 
gjøre det lettere å få øye på urimelige forskjeller i måten 
kommunen forholder seg til ulike grupper av organisa-
sjoner.

37 Institutt for samfunnsforskning, 2007
38 tiltaksmidler disponeres delvis av parkvesenet og delvis av fritid-
setaten. De skal brukes til å fremme aktivitet og flere møteplasser i 
nærmiljø og lokalsamfunn. 
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Oslo.  I frivillighetsmeldingen fra 2004 kommer det fram at det 

var vanskelig å få oversikt over kommunens tilskuddsordninger, bla 

fordi både tildelingskriterier, kontroll og måling av resultatoppnåelse 

varierte mellom ordningene. Et av oppfølgingstiltakene var derfor en 

gjennomgang og reorganisering av kommunens tilskuddsordninger, 

og en tverrsektoriell organisering i følgende kategorier: grunnstøtte, 

programstøtte, aktivitetstøtte, tilskudd til drift av anlegg og tilskudd 

fordelt av bydelene.  

Mange har også kommet med innspill om at støtten til 
frivillige burde være mer langsiktig og forutsigbar for 
organisasjonene. Prinsipper for fordeling oppleves for 
mange uklare eller udefinerte, søknadsskjemaene er for 
omstendelige og saksbehandlingen kan noen ganger 
være for lang. 

Flere av høringsinstansene etterlyser felles tilskudds-
policy. Noen opplever dagens tildelingspraksis som en 
forfordeling av særinteresser og sterke pressgrupper, 
og håper en felles tilskuddspolicy både kan gi større 
likeverd mellom aktuelle søkergrupper, samt at det kan 
bli mer forutsigbart for søkerne.  Noen viser til at kom-
munen i større grad burde målrette mot områder hvor 
man ønsker og er avhengig økt samarbeid med frivillig 
sektor for å få løst oppgaver.

Kriterier for faste poster i budsjettet. Festivaler kan ikke karakte-

riseres som en typisk frivillig organisasjon, men i praksis rekrutterer 

de svært mange frivillige, og representerer på mange måter den nye 

frivilligheten. Det gis i dag festivaltilskudd på to ulike måter, gjen-

nom egen post på kulturbudsjettet, og gjennom Tilskudd til kunst 

og kulturformål med søknadsfrist 15. januar. I 2009 ble det bevilget 

kr 1,1 mill til fire festivaler via egen budsjettpost.Gjennom Tilskudd 

til kunst- og kulturformål ble det bevilget kr 1 000 000 til festivaler i 

2009. Totalt ble det søkt om kr 7 280 000 fra denne potten. Fra 2005 

har søknadsmengden økt fra 10 til 16 søknader i 2009, og Kristian-

sand får stadig nye festivaletableringer hvor det søkes kommunal 

støtte. Det var bakgrunnen for at kulturstyret i 2009 drøftet om flere 

festivaler bør få egen post i kulturbudsjettet. I sak 52/09 til kultursty-

ret står følgende:

Vurderingen om flere festivaler bør få egen post i kulturbudsjettet er 

vanskelig fordi det får store konsekvenser for de resterende festivale-

ne. Disse sitter igjen med en kraftig redusert tilskuddsordning som 

skal fordeles i et stadig voksende festivalmarked, og hvor flere store 

festivalaktører forventer betydelig offentlig støtte. Flytting av midler 

til egne poster fører også til at en enda større del av kulturbudsjettet 

øremerkes og at handlingsrommet til kulturstyret/kulturdirektøren 

blir ytterligere begrenset.

Det vises til kulturpolitiske formål når kulturdirektøren vurderer 

hvilke festivaler som eventuelt skal ha egen post i budsjettet. 

Sektorene bør ha en felles gjennomgang av sine rutiner 
for tildeling og rapportering. Det gjelder i særlig grad 
hvilke tiltak og organisasjoner som skal ha egne poster i 
budsjettet, noe  som bør sees i sammenheng med ulike 
former for avtalefestet samarbeid. Det bør vurderes 
om de eksisterende støtteordningene bidrar å gjøre det 
enkelt å være frivillig i Kristiansand. Blant annet bør det 
særlig vurderes om en større del av tilskudds- 
ordningene bør brukes til å avlaste frivillig sektor i  
forhold til administrasjon og koordinering. 

Tildeling av midler til frivillig sektor er et felt hvor 
lokalpolitikere har relativt stor grad av lokalt handlings-
rom, og hvor de kan markere verdisyn og partipolitiske 
skillelinjer. Det er derfor viktig at rammene for en felles 
gjennomgang gjøres i samråd med de aktuelle politiske 
organer. 

Det er lagt ut informasjon om mange av kommunens 
støtteordninger på egen nettside. Men det er vanskelig 
for brukerne å finne fram, og informasjonen framstår 
som fragmentert. Det er også en utfordring at nettsiden 
ikke omfatter informasjon om alle støtteordningene. 

Det er behov for en felles, enhetlig og nettbasert  
informasjon om støtteordningene som sikrer innsyn og 
forenkler søknadsprosessen. Informasjonen bør tilret-
telegges slik at det er lettere før søkerne å finne fram. 
Blant annet bør det utarbeides felles retningslinjer for 
innhenting av informasjon fra kommunens søkere, 
gjerne i form av samme elektroniske skjemamal, samt 
at søknadsfrister samordnes så langt det er mulig. De 
indirekte støtteordningene bør inngå i oversikten.  Det 
bør vurderes om dette arbeidet skal inngå i den pågå-
ende utredningen om arrangementsstøtte (se neste 
kapittel). 

Aktuell oppfølging
Kommunen gjennomgår rutiner for tildeling og 
rapportering  med tanke på samordning, forenkling 
og målretting. 
Kommunen utarbeider felles, enhetlig og nett- 
basert informasjon om tilskuddsordningene.
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7.1. Lokaler og uteområder
Kommunen disponerer en rekke 
lokaler og uteområder som brukes 
til aktiviteter drevet av frivillige 39, for 
eksempel:
•	 Skoler og barnehager, flere av dem er utformet med  
 tanke på flerbruk.
•	 Bydelshus og kulturbygg
•	 Lekeplasser, balløkker, parker 
•	 Idrettsanlegg og friområder
•	 Offentlige møtesteder som for eksempel Byhallen,   
 Tresse
•	 Forsamlingsrom på sykehjem - eldresenter

39 Noen av disse står på kommunens hjemmeside: http://www.
kristiansand.kommune.no/utleie 

Flere av de kommunale omsorgsenhetene melder at 
de har ledige forsamlingslokaler og møterom. De ser 
gjerne at disse benyttes mer til frivillig aktivitet. 

Når det gjelder lån og leie av gatetun og offentlige om-
råder til arrangementer, aksjonsvirksomhet, rekruttering 
og salg, så melder flere frivillige at det er vanskelig å 
finne fram til rett instans, og at regelverket til tider kan 
framstå rigid og lite fleksibelt.  

Agenda mener at  kommunens utleie og lånetilbud av 
lokaler og uteområder er ordninger som preg av å være 
sektorisert, og at det ikke er uten videre enkelt for frivil-
lige å få oversikt. Agenda viser til at det er mange frivil-
lige som er takknemlige for alle anleggene som er bygd 

og som har fortalt at disse er 
av stor betydning for det fri-
villige arbeidet. Flere er opp-
tatt av at det bør bygges flere 
anlegg. Noen er opptatt av at 
det bør være klarere prin-
sipper for prioritering av 
midler til anlegg og at det 
bør bli enklere for frivillige å 
bruke kommunale bygg og 

7   LOKALER, 
UTENDØRSOMRÅDER OG UTSTYR

Torridal skole og flerbrukshus er i aktiv bruk til  
ulike aktiviteter både i og utenfor skoletiden.
Foto: Anders Martinsen fotografer



24 25

anlegg.  Agenda anbefaler at kommunen  vurderer sam-
ordning av de ulike tilbudene og  tiltak slik at tilgangen 
til anleggene blir lettere for frivillige. I tillegg anbefaler 
de at kommunen bør vurdere om det skal lages klarere 
prinsipper for tildeling av midler til nye anlegg

Flere av de frivillige melder at de møtes ulikt av de ulike 
enhetene, noe som gjør det uforutsigbart for dem å 
planlegge sin aktivitet. De melder også at leiesatsene 
varierer, og at leieordningen håndteres ulikt.  Svært 
mange ønsker tilgang på billige og aller helst gratis 
lokaler og anlegg til sine aktiviteter. Det gjelder både  
enkeltarrangementer, regelmessige samlinger og kon-
torlokaler. For nystartede organisasjoner og aktiviteter 
drevet uten tilknytning til en organisasjon er det ekstra 
viktig med tilgang på steder de kan møtes kostnadsfritt. 

Noen frivillige melder også at de selv har ledige lokaler 
som de kan tenke seg å låne eller leie ut til ulike former 
for frivillige aktiviteter. De etterlyser muligheter for å 
synliggjøre dette på felles oversikter og nettsider.

7.2. Anlegg og utstyr

Kommunen har et variert tilbud av anlegg og utstyr og 
som innbyggere, frivillige og andre kan benytte. Det 
gjelder blant annet :
•	 Skolefriluft. Grim skole har en elevbedrift Skole  
 friluft som tilbyr utleie av en rekke typer frilufts-  
 utstyr. Skolefriluft tilbyr blant annet lavvoer, kanoer,  
 stormkjøkken og lommelykter. 
•	 Utleie av redningsvester. Gjøres av brannstasjonen i  
 Kristiansand. 
•	 Hjelpemidler for funksjonshemmede. Kommunen   
 tilbyr tekniske hjelpemidler og materiell for kort  
 varig utlån som kan bidra til å tilrettelegge aktivitet   
 for mennesker som er begrenset fra å delta pga   
 sykdom
•	 Utstyr til utendørsarrangement, som for eksempel   
 stevnebenker, søppelkonteinere, søppeldunker,   
 flagg og flaggstenger, rød løper og bærbar høyta-
 lervest. 

Oslo. Som en oppfølging av frivillighetsmeldingen har Oslo gjen-

nomgått utleie- og utlånsprinsipper for alle typer kommunale lokaler 

og kommunal grunn hvor blant annet frivillig sektor er brukere. 

Dette har resultert i utarbeidelse av egne forskrifter om utlån og 

utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjo-

ner (byrådsak 1190/05). Hensikten med forskriftene er å sikre størst 

mulig likebehandling av de frivillige organisasjonene.

Trondheim har laget en nettbasert oversikt over alle lokaler som 

kan brukes av frivillige40 .

Kulturservice i København er et kommunalt servicorgan for institu-

sjoner og foreninger som har behov for å leie utstyr til arrangement.  

Kulturservice leier ut, setter og tar bort utstyr.  Forutsetningen er 

at kommunen er medarrrangør, enten ved å støtte arrangementet 

økonomisk eller fordi de for eksempel deltar i åpningen41 .

Kommunen har en nettbasert oversikt over det som 
finnes av anlegg og utstyr, men den er ikke fullstendig. I 
tillegg er informasjonen ikke enhetlig, og bærer preg av 
å være produsert av ulike enheter. Dermed kan det være 
vanskelig for frivillige å få oversikt over hvilke ordninger 
som er relevant for dem. Det er også vanskelig for kom-
munalt ansatte å få oversikt, noe som gjør at de ikke 
kan gi ønsket service og informasjon.

7.3. Samordning av informasjon og rutiner for 
utlån og utleie. 
Fysisk infrastruktur for frivillig arbeid er antagelig kom-
munens mest effektfulle bidrag i samarbeid med frivillig 
sektor. Kommunens rolle er å tilrettelegge for steder og 
rammer, men det er frivillig sektor som fyller stedene 
med innhold og aktivitet. Dette er blitt understreket av 
de som har gitt innspill til meldingen. Ved å forenkle 
tilgangen på steder og utstyr kan kommunen bidra til at 
mange flere ønsker å delta både som frivillige og delta-
kere på aktivitetene. 

Når det gjelder lån og leie av lokaler og uteområder, 
synes det å være mye uutnyttet kapasitet 42. I tillegg ser 
det ut til å være behov for å samordne praksis mellom 
enheter og sektorer. Samtidig kan det være aktuelt å 

40 http://www.fritidenmin.no/lokaler_alle.aspx?type=19

41 http://www.kk.dk/Erhverv/TilladelserOgBevillinger/VejeOgPlad-
ser/arrangementer/UdlejningAfUdstyr.aspx

42 Når det gjelder vurdering av behov for nye anlegg vises det til 
pågående revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Flagg og flaggstenger er noe av det kommunen leier ut.
Foto: Anders Martinsen fotografer
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prøve ut nye måter å samarbeide på, som å bytte kom-
munale lokaler med frivillige tjenester. Oversikten bør 
gjennomgås og komplementeres med tanke på både 
oppdatering og brukervennlighet. 

Kommunen kan med fordel vurdere om de muligheter 
som finnes innenfor fritidsetatens utleiesystem (FRI 4) 
kan utvikles til å bli en felles, nettbasert ressursbank 
både når det gjelder lokaler, anlegg og ustyr. Det kan 
også ligge muligheter i den planlagte etableringen av 
en byportal for Kristiansand og i den nye kommune-
portalen. 

Flere av de som har avgitt høringsinnspill foreslår at en 
slik oversikt bør inkludere lokaler og utstyr som  
disponeres av frivillige aktører.  Det vil både utvide valg-
mulighetene og kunne bidra til økt samarbeid mellom 
aktørene. For de som leier ut kan det også representere 
en inntektskilde. 

Det er igangsatt arbeid med å utrede praktiske  
forbedringer  av kommunens arrangementstøtte for 
at kommunen kan bli en bedre tilrettelegger for større 
arrangementer, Blant annet skal følgende vurderes: leie/
bruk av kommunale lokaler og utendørsarealer, serve-
rings- og skjenkebevillinger, renovasjon, annen infra-
struktur. En sentral problemstilling blir hvordan de ulike 
etatene skal samarbeide for å bedre tilretteleggingen og 
servicetilbudet. Det kan også bli aktuelt å tilby enkelte 
arrangører tjenester fremfor økonomisk tilskudd. 

Behovene aktører i frivillig sektor har for å forenkle 
tilgang på steder og utstyr vil ofte være sammenfallende 
med de som arrangerer festivaler, konserter og lig-
nende.  Det vurderes derfor som mest hensiktmessig at 
videre arbeid med å samordne informasjon og rutinter 
for utlån og utleie inngår i utredning om arrangement-
støtte.

Aktuell oppfølging
Kommunen utarbeider felles, enhetlig og nettba-
sert oversikt over lån- og leiemuligheter når det 
gjelder uteområder, lokaler og utstyr.
Frivillig sektors behov for informasjon og service 
tas inn i kommende utredning om arrangement-
støtte.
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Det er en økende tendens til at organisa-
sjoner og frivillige aktiviteter samlokali-
seres. Under kartleggingsprosessen var 
mange frivillige som opptatt av samlokali-
sering. Da kan man dele på service-
funksjoner, praktiske utfordringer og felles 
type oppgaver. Samtidig kan det gi gjensidig inspirasjon 
og kompetanseutveksling.

8.1. Eksisterende samlokaliseringer

Samsen kulturhus43  eies av kommunen og drives av 
fritidsetaten med ungdom som hovedmålgruppe.  
Frivillige aktører, organisasjoner og grupper spiller 
en sentral rolle i det totale tilbudet. Samsen har blant 
annet aktiviteter som dansegrupper, band og teater-
grupper, kunstnerverksted, skaterampe, klatrevegger, 
mørkerom og nærradio. Mange av aktivitetene drives 
av ad hoc grupper som ikke er en del av det organiserte 
organisasjonslivet. Lokalene lånes og leies av en rekke 

43 www.samsen.com 

organisasjoner og aktiviteter drevet av frivillige. Kopi-
huset  holder også til på Samsen. Det er et servicetilbud 
til alle frivillige klubber, foreninger og organisasjoner. 
Kopihuset hjelper med blant annet kopiering,  
frankering ,utsending, layout hjelp, plakater/løpesedler 
og tilrettelegging for kurs og konferanser.   

Stiftelsen Arkivet44  er et senter for historieformidling 
og fredsbygging – gjennom dokumentasjon, forskning, 
undervisning og kulturformidling. Følgende frivillige or-
ganisasjoner har kontorfellesskap på Arkivet: FN Sam-
bandet Sør, Redd Barna, Vest-Agder Røde Kors, Children 
International Summer Village, Amnesty International, 
Arc Aid Norway.  Kommunen bidrar med kr 309.000 i 
årlige driftsmidler. 

Idrettens Hus45  er en samlokalisering av flere idrettsor-
ganisasjoner for å kunne være et felles serviceorgan for 
hele idretten. Kristiansand Idrettsråd er lokalisert i Idret-
tens Hus, og de representerer 120 klubber pluss be-
driftsidretten. De ordinære idretten har 26.500 medlem-
mer og bedriftsidretten har nesten 10.000 medlemmer. 
Følgende har kontorfellesskap i Idrettens Hus: Kristi-
ansand idrettsråd, Vest-Agder Idrettskrets, Vest-Agder 
bedriftsidrettskrets, Håndballforbundet region Sør, 
Agder Skikrets, Friskis og Svettis, Vest-Agder friidretts-
krets, Norges Bandyforbund.  De deler på møterom og 
kontorutstyr.  

44 http://www.stiftelsen-arkivet.no/ 

45 http://www.idrett.no/vestagder/t2.asp?p=37489 

8  SAMLOKALISERING AV 
ORGANISASJONER

Samsen er er aktivitetshus for barn og ungdom i alle aldre i 
Kristiansand. Kultur og aktivitetstilbudet er stort.  
Klatreveggen er en av mange aktiviteter.
Foto: Anders Martinsen fotografer
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Batteriet 46 er et nystartet servicesenter for selvhjelp.  
Batteriet er statlig finansiert. Arbeidet skal rettes mot 
etablerte organisasjoner eller enkeltpersoner som  
ønsker å starte en gruppe eller en organisasjon.  
Målet med Batteriet er å gjøre organisasjoner synlige og 
slagkraftige i kampen mot fattigdom og sosial  
ekskludering. De er i årlig kontakt med 60 bruker- 
organisasjoner. Personer som er tilknyttet  
organisasjonsarbeid skal få tilbud om gratis bruk av 
pc, internett, telefon og kopimaskin. Batteriet skal være 
en møteplass der mennesker skal treffes til diskusjon, 
gjensidig læring og inspirasjon. De ønsker en aktiv rolle 
i å tilrettelegge for jevnlig og systematisk kontakt  
mellom brukerorganisasjoner og lokale myndigheter.

8.2. Frivillighetens hus

Etableringen av Frivillighetens hus er det mest  
uavklarte, og kanskje også det mest interessante som 
vil skje i Kristiansand når det gjelder samhandling med 
deler av frivillig sektor. 

Frivillighetens hus47  er under etablering i Solbergveien 
14, den gamle sykepleierskolen på Eg. I september 2009 
inngikk stiftelsen avtale om kjøp av huset. I 

Stiftelsen Frivillighetens hus ble etablert sommeren 
2009 med følgende12 interesseorganisasjoner som 
stiftere: Kristiansand Røde Kors, Rovernes beredskaps-
styrke, Mental Helse Kristiansand, Landsforeningen for 
pårørende innen psykiatri Vest-Agder, FFO Kristiansand, 
LMS Kristiansand, Agder Handikapforbund, Kristian-
sand og omegn revmatikerforbund, Norsk revmatiker-

46 http://www.bymisjon.no/templates/Page____21772.aspx 

47 http://www.frivillighetenshus.no

forbund Vest-Agder fylkeslag, ROM Agder, LHL Kristi-
ansand. De representerer en medlemsmasse på 10.000 
i Kristiansand og Vest-Agder. I tillegg til dette er det ca 
andre 15 foreninger som har meldt sin interesse for å 
leie lokaler av stiftelsen. 

Organisasjonene er enten interesseforeninger for 
grupper med fysiske eller psykiske helseplager eller de 
representerer organisasjoner som har kompetanse og 
frivillige til samfunnsmessig beredskap. desember 2009 
var det offisiell åpning, og leietakerne er i nå i en pro-
sess for å avklare hvilke muligheter samlokaliseringen 
kan gi når det gjelder felles behov og kompetansefelt. 
De ønsker å skape et regionalt kraftsenter for frivillighet 
i regionen. Aktuelle kompetansefelt er selvhjulpenhet, 
likemannsarbeid og brukermedvirkning. 

Skien etablerte Humanitetens hus i 2003. Initiativet kom fra Røde 

Kors som kjøpte huset.  Hensikten var å etablere et møtested for 

mennesker som trenger hjelp og mennesker som vil hjelpe. Bak-

grunnen var ønske om å iverksette og koordinere aktiviteter i lokal-

samfunnet, og utvikle nye rammer for samarbeid mellom offentlig 

og frivillig sektor. I 2004 ble det gjort en behovsanalyse blant kom-

munale enheter og andre for å finne aktuelle samarbeidsområder. 

Kommunen bidrar med driftsmidler, prosjektmidler og som bestiller 

av tjenester. I tillegg er kommunens frivillighets- og folkehelsekoor-

dinator lokalisert i huset. 

Bærum har et frivillighetssenter med to ansatte som skal være 

en møteplass og et ressurssenter for frivillig innsats innenfor det 

sosiale og humanitære feltet. Senteret er organisert som et samvirke 

som er eid av Bærum kommune, Røde Kors og Kirkens Bymisjon. 

Senteret har lokaler i ”Røde Kors huset”.

I Asker har Røde Kors, Home Start Familiekontakten og Asker 

frivillighetssentral etablert Frivillighetens Hus.  De bygger på felles 

plattform som humanitære organisasjoner, og en fellesnevner er at 

alle tre organisasjonene koordinerer frivillig arbeid rettet mot enkelt-

personer eller grupper48.  

48 http://asker.kommune.no/Tjenester-til-deg/Helse/Frivillighet/
Frivillighetssentralen/Frivillighetens-hus/ 

Endelig kunne også Kristiansand kommune gi oss 
Innflytningsgave med fungerende Ordfører

Om ikke det ble nok til gjelda, tar det seg i hvert fall pent ut på veggen

Frivillighetens hus ble offisielt åpnet 4. desember 2009.
Foto: Frivillighetens hus.
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Svært mange av de som sendte høringsinnspill til 
meldingen uttrykte forventninger og tro på at Frivil-
lighetens hus kan bringe inn noe nytt både for innbyg-
gere, organisasjonene som leier der og for kommunens 
samhandling med frivillig sektor. Det mener det kan blir 
en spennende arena for rekruttering og dialog mellom 
ulike organisasjoner og grupper. Stedet kan bli et sam-
lingssted og bidra til opplevelsen av fellesskap.

Omtrent alle de organisasjonene som står bak initia-
tivet representerer ulike brukergrupper med behov for 
spesialisthelsetjenesten. Det tilsier at det blir viktig å 
samarbeide med regionale og statlige aktører både om 
rolle og finansiering.

Frivillighetens hus kan bli en positiv og sentral med-
spiller for kommunen som kan bidra til å utvikle nye 
samarbeidsmodeller og partnerskap, og dermed styrke 
samarbeid om oppgaveløsning. 

Våren 2010 vedtok bystyret å gi et etableringstilskudd på 
kr 1,2 mill til Stiftelsen Frivillighetens Hus. 
Utviklingen av samarbeid mellom kommunen og  
frivillighetens Hus bør utvikles over tid og i gjensidig 
dialog. Kommunen bør prioritere å organisere seg  
internt på en måte som fremmer samhandling og 
dialog. Helse-og sosialsektoren har kontakt med mange 
av de brukergruppene Frivillighetens hus representerer, 
og har etablerte samarbeidsareneaer med regionale og 
statlige aktører. Sektoren har samtidig ansvar for kom-
munens beredskapsarbeid, folkehelsearbeidet og for de 
kommunale frivillighetssentralene. Den interne av- 
klaringen blir derfor først og fremst et ansvar for helse- 
og  sosialsektoren, og den bør sees i sammenheng med 
behov for å avklare sektorens koordineringspunkt med 
frivillig sektor også på andre områder. 

Aktuell oppfølging
Kommunen avklarer helse-og sosialsektorens  
koordineringspunkt med frivillig sektor, inkludert 
utvikling av felles arena for dialog om utvikling av 
samarbeid med Frivillighetens hus.
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9.1. Generelt om frivillighetssentraler

Frivillighetssentraler er en ordning som ble initi-
ert av Helse- og sosialdepartementet i 1991. De 
finansieres delvis ved statstilskudd som det må 
søkes om hvert år, og delvis av tilskudd fra eier. 
I 2009 utgjorde dette kr 280.000 til hver sentral.  
De statlige midlene kan kun brukes som lønn til daglig 
leder. I 2009 var det registrert 340 frivillighetssentraler i 
Norge. Av disse er ca 1/3 kommunalt eid. De resteren-
de er enten eid av stiftelser, foreninger, andelslag eller 
menigheter.  
Det statlige ansvaret for frivillighetssentralene ligger nå 
i kultur- og kirkedepartementet. I følge departementets 
retningslinjer skal frivillighetssentralene ha følgende 
formål49 :
•	 Frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler skal være en  
 lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har   
 lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 
•	 Sentralen skal utvikles av menneskene som er 
 knyttet til sentralen. 
•	 Sentralen skal være et kraftsenter og kontakt-
punkt    for mennesker, foreninger/lag 
og det offentlige. 

I St meld 39 (2006-2007) uttrykker regjeringen et tydelig 
ønske om at sentralene skal samarbeide tett med øvrig 
frivillig virke i nærmiljøet, og de vektlegger sentralenes 
rolle som koordinator mellom lag og organisasjoner 
og mellom det frivillige og det offentlige. Regjeringen 
mener at sentralene kan ha en sentral rolle i å motivere 
og engasjere innbyggere til dugnadsinnsats.  

I følge Lorentzen (2008) kjennetegnes sentralene av et 
grunnleggende dilemma: Skal de være en tilretteleg-
ger for å styrke det frivillige engasjementet eller skal 
de være en del av det? Skal de være en konkurrent eller 

49  Sentralene har felles internettløsning: www.frivilligsentral.no 

skal de være en medspiller og pådriver for frivillig arbeid 
mer generelt?  

9.2. Frivillighetssentraler i Kristiansand

I Kristiansand er det fire frivillighetssentraler, tre av 
disse er kommunalt eid:

1. Vågsbygd frivillighetssentral, etablert i 1991. Den   
 var først lokalisert i sentrum, men ble i 1997 flyttet   
 til Vågsbygd. Den er kommunalt eid og organisert   
 under helseleder i Vågsbygd. 
2. Frivillighetssentralen for Randesund og Tveit,   
 etablert i 1996. Den er kommunalt eid og organisert  
 under helseleder i Randesund og Tveit. 
3. Frivillighetssentralen Kristiansand Vest. Først   
 etablert som Tinnheia Nærmiljøsentral i 1996, og i   
 2005 ble den flyttet og endret navn til Frivillighets- 
 sentralen Kristiansand Vest. Er kommunalt  eid og   
 organisert under omsorgsleder for Grim.
4. Frivillighetssentralen Kirkens Bymisjon i 
 Kristiansand, etablert i 2006. Den er eid av Kirkens   
 Bymisjon. 

Kristiansand kommune bevilget i 2008 ca kr.1 mill til 
drift av de kommunale sentralene. Det er ikke laget noe 
felles strategi for sentralene rolle i samhandling mellom 
kommunen og frivillig sektor. Profil, organisering og 

9    KOMMUNENS 
FRIVILLIGHETSSENTRALER
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innhold i dagens sentraler er produkt av ”historie”, og 
ikke felles strategi for kommunen. De kommunalt eide 
sentralene er organisert i tre ulike enheter. Det skaper 
utfordringer i forhold til samordning, felles satsing, 
strategisk arbeid, synlighet og synergieffekter. 
Det oppleves også som ulempe at de enhetene som 
sentralene er organisert under har annet hovedfokus, 
sentralene opplever seg perifere i forhold til tjenestepro-
duksjonen. Et sentralt spørsmål blir derfor hvordan de 
kommunale sentralene skal videreutvikles og samorga-
niseres. 

Lorentzen har gjennomgått statlige føringer for sentra-
lene, og konkluderer med at den idealtypiske sentral 
har noen kjennetegn. De tre kommunale sentralene i 
Kristiansand har laget følgende beskrivelse av seg selv 
utfra disse kjennetegnene50  :  
Oversikten viser for det første at sentralene har litt ulik 
profil. Samtidig ser det ut til at de stort sett har samme 
kjennetegn som de 14 sentralene Lorentzen kartla som 
grunnlag for sin rapport. Da viste det seg at sentralene 

kom godt ut når det gjaldt lokal forankring, integrerende 
aktiviteter, intern formidling og sektorinternt samarbeid. 
Men det er få som fyller de andre funksjonene: Tverr-
sektorielt samarbeid, videreformidling, koordinering og 
styrking av lokal infrastruktur.  

Det kan tyde på at de fleste fungerer som selvstendige 
organisasjoner mer enn at de bidrar til å styrke lokalt 
frivillig arbeid generelt. Det samsvarer i tilfelle ikke med 

50 Mer info om hver sentral finnes her: http://www.kristiansand.
kommune.no/frivilligsentral

de politiske føringene for sentralene, så det kan hende 
de statlige rammebetingelsene for sentralene kommer 
til å endres. Dette vil utfordre framtidig profil for de 
kommunalt eide sentralene i Kristiansand.  

synlighet og synergieffekter. Det oppleves også som ulempe at de enhetene som sentralene 
er organisert under har annet hovedfokus, sentralene opplever seg perifere i forhold til 
tjenesteproduksjonen. Et sentralt spørsmål blir derfor hvordan de kommunale sentralene skal 
videreutvikles og samorganiseres.

Lorentzen har gjennomgått statlige føringer for sentralene, og konkluderer med at den 
idealtypiske sentral har noen kjennetegn. De tre kommunale sentralene i Kristiansand har 
laget følgende beskrivelse av seg selv utfra disse kjennetegnene53 :
Kjennetegn Mye Noe Lite/intet 
Lokal forankring: Den har lokalsamfunnet som ramme, og 
lokale behov i fokus 

Vest 
Vågsbygd 
Randesund 

Sosial integrasjon: Sentralen fungerer som en møteplass, 
bidrar til nettverksbygging mellom mennesker, har 
overvekt at kollektive aktiviteter 

Vest 
Randesund 

Vågsbygd 

Intern formidling: Vektlegger egne aktiviteter, egne 
frivillige og kobler egne frivillige til egne brukere. 

Vest 
Vågsbygd 
Randesund 

Videreformidling: Videreformidling av frivillige og brukere 
til andre aktører og frivillige organisasjoner 

Randesund Vest
Vågsbygd 

Tverrsektoriell samarbeid: Virke og samarbeid på tvers 
av ulike felt, forvaltninger, eller formidling av kontakt 
mellom frivillige og offentlig aktører i ulike 
samfunnsområder.  

Randesund Vest
Vågsbygd 

Sektorinternt samarbeid: Samarbeid mellom aktører 
innen samme forvaltningssektor. 

Randesund Vest
Vågsbygd 

Styrking av infrastruktur: Promotering av frivillighet 
generelt og tilrettelegger for eksempel i form av å gi råd, 
opplæring, utlån av fasiliteter. 

Randesund Vest
Vågsbygd 

Koordinering:  Påta seg samordnende oppgaver og 
aktiviteter som binder sammen relevante aktører lokalt. 
For eksempel initiere møter mellom organisasjoner som 
alle har behov for frivillig arbeidskraft, eller som ønsker å 
samordne aktiviteten sin 

Vest 
Randesund 

Vågsbygd 

Oversikten viser for det første at sentralene har litt ulik profil. Samtidig ser det ut til at de stort 
sett har samme kjennetegn som de 14 sentralene Lorentzen kartla som grunnlag for sin 
rapport. Da viste det seg at sentralene kom godt ut når det gjaldt lokal forankring, 
integrerende aktiviteter, intern formidling og sektorinternt samarbeid. Men det er få som fyller 
de andre funksjonene: Tverrsektorielt samarbeid, videreformidling, koordinering og styrking 
av lokal infrastruktur.   

Det kan tyde på at de fleste fungerer som selvstendige organisasjoner mer enn at de bidrar 
til å styrke lokalt frivillig arbeid generelt. Det samsvarer i tilfelle ikke med de politiske 
føringene for sentralene, så det kan hende de statlige rammebetingelsene for sentralene 
kommer til å endres. Dette vil utfordre framtidig profil for de kommunalt eide sentralene i 
Kristiansand.   

Frivillighetssentralene fyller viktige funksjoner i de lokalsamfunnene de hører til. For 
sentralene er det viktig både med lokal tydelighet, nærhet, tilstedeværelse og forankring. 
Sentralene rekrutterer mange frivillige som ikke deltar i annet frivillig arbeid. I den grad 
sentralene rekrutterer frivillige som deltar i andre organisasjoner, så blir dette ikke 

53 Mer info om hver sentral finnes her: http://www.kristiansand.kommune.no/ncms.aspx?id=79B78518‐1EF4‐
42A4‐A700‐3DC319075BF6 
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Frivillighetssentralene fyller viktige funksjoner i de  
lokalsamfunnene de hører til. For sentralene er det 
viktig både med lokal tydelighet, nærhet, tilstedeværelse 
og forankring. Sentralene rekrutterer mange frivillige 
som ikke deltar i annet frivillig arbeid. I den grad  
sentralene rekrutterer frivillige som deltar i andre  
organisasjoner, så blir dette ikke nødvendigvis  
konkurrerende. I stedet sier mange av de frivillige at 
mer nærmiljøorientert frivillighetsarbeid gir  
organisasjonstilhørigheten en annen dimensjon,  
særlig i forhold til sosial tilhørighet.   

Trondheim har 6 frivillighetssentraler. Av disse er 2 kommunalt 

eid, men Trondheim kommune gir støtte til drift. I 2006 ble det job-

bet fram en partnerskapsavtale mellom Trondheim kommune og de 

6 sentralene som beskrev gjensidige forpliktelser når det gjaldt for 

eksempel hvilke aktiviteter det skal samarbeides om. 

9.3. Strategi for kommunens eierskap

Det er behov for å avklare hva kommunen vil med sitt 
eierskap i de kommunale frivillighetssentralene. Først 
og fremst bør det avklares om kommunen faktisk  
ønsker å fortsatt være eier av de tre sentralene som 
finnes i dag. Dette bør sees i sammenheng med målene 
for kommunens samhandling med frivillig sektor, hvilke 
oppgaver kommunen skal løse og andre kontaktpunkt 
som finnes og bør utvikles mellom frivillig sektor og 
kommunen. 

Hvis kommunen velger å fortsette sitt eierskap blir det 
aktuelt å definere sentralenes mål, oppgaver og geogra-
fisk nedslagsfelt, og hvordan de skal posisjonere seg i 
forhold til ”den idealtypiske sentral” og føringer fra  
regjeringen.  De politiske føringene med sterkere vekt-
legging av andre roller utfordrer profilen for sentralen, 
og krever en gjennomgang av hva kommunen selv  
ønsker at sentralenes roller skal være. Skal de søke å 
være en del av frivillig sektor, eller skal de være en  
tilrettelegger for frivillig engasjement mer generelt?

Arendal kommune vedtok våren 2009 å inngå partnerskapsavtaler 

mellom frivillige organisasjoner, næringsliv, NAV, enkeltpersoner og 

kommunen for å opprette utviklingsprosjektet Frivillighetsbanken- 

morgendagens frivillighetssentral”. Frivillighetsbanken skal kart-

legge ”ledige hender” innenfor nettverket av samarbeidspartnere, 

kartlegge behov og prøve ut nye samarbeidsformer. 

Flere av de som har sendt innspill til frivillighetsmel-
dingen understreker behovet for at det lages en strategi 
for sentralenes arbeid framover. Kommunenes Sentral-
forbund er i ferd med å foreta en mer generell gjen-
nomgang av hvordan kommunene utøver sitt eierskap i 
Frivillighetssentralene, og ønsker å bruke erfaringer fra 
Kristiansand i det arbeidet. Dette kan gi nyttige innspill 
til eget arbeid.

Flere av høringsinstansene tar til ordet for at de kom-
munale sentralene bør samorganiseres, det vil si at de 
får en felles faglig ledelse. Fordeler kan blant annet være 
at det kan bidra til å bygge opp et fagmiljø og kraftsen-
ter i forhold til kommunen som aktør innen frivillighets-
feltet, samt at det styrker muligheter for samarbeid om 
felles utfordringer som for eksempel rekruttering og 
kursing av frivillige. Det kan også bidra til å styrke de 
funksjonene de i liten grad fyller i dag: Tverrsektorielt 
samarbeid, videreformidling, koordinering og styrking 
av lokal infrastruktur.

Aktuell oppfølging
Kommunen gjennomgår sitt eierskap av de kom-
munale frivillighetssentralene, og vurderer framti-
dig eierskap i lys av hva som bør være kommunens 
kontakt- og koordineringspunkt i forhold til frivillig 
sektor framover. 
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Kristiansand kommune har delt ut frivillighetspris 
hvert år siden 1998 til: 
"En initiativrik person som med sine ideer har bedret trivsel og 

livskvalitet for andre. Med sine ideer og sitt pågangsmot har han/

hun bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn". 

Disse har fått frivillighetsprisen i Kristiansand:
2009:  Ester Skreros
2008:  Gunnar Gundersen
2007:		 Inge Augland
2006:  Gerd Billing
2005:		 Ruth Wik
2004: Kai Tønnessen
2003:  Astrid Staalesen 
2002:  Øyvind Moe 
2001:  Cheryl  Macdonald
2000:		Normann Liene
1999:  John Humborstad
1998:  Olaug Lykkedrang
 
Tildeling av frivillighetsprisen i Kristiansand var inspi-
rert av den nasjonale frivillighetsprisen som ble delt 
ut hvert år på den internasjonale frivillighetsdagen 
5.desember. Hensikten med å innstifte prisen var å øke 
status og interesse for frivillig arbeid.  

Prisen gis til privatpersoner eller foreninger/grupper. 
De som nomineres til prisen i Kristiansand blir 
nominert til den nasjonale prisen. I Kristiansand har det 
etter hvert blitt praksis å dele ut prisen under den årlige 
julekonserten i Domkirka som avholdes en av de første 
søndagene i desember med lokale kor og korps som 
bidragsytere.  

Prisen består av et kunstverk av en lokal kunstner, og 
siden 2007 har det i tillegg vært gitt et pengebeløp på 
kr.25.000. 

Juryen som tildeler prisen består av tre folkevalgte fra 
kultur, helse- sosial og oppvekststyret. I tillegg består 
den av leder for en av frivillighetssentralene og en repre-
sentant fra frivillig sektor.

Prisen gjøres kjent ved annonser i dagspressen og 
oppslag på kommunens hjemmeside. De siste årene 
har det vært vanskelig å få inn nok nominasjoner til 
frivillighetsprisen. Det skyldes ikke mangel på gode 
kandidater, men det er en utfordring å få folk til å sende 
inn nominasjoner.  

Det bør vurderes om frivillighetsprisen i sin nåværende 
form skal opprettholdes, eller om man i stedet bør prio-
ritere andre virkemidler for å gi frivillighetsarbeid status 
og oppmerksomhet. Hvis den opprettholdes bør det 
skapes mer oppmerksomhet rundt både nomine-ring 
og tildeling. Av de som gav innspill i høringsprosessen 
var det klar støtte til opprettholdelse av 
frivillighetsprisen. 

Aktuell oppfølging
Frivillighetsprisen opprettholdes. Kommunen  
iverksetter  tiltak for å lage mest mulig publisitet 
om nominering og tildeling.

 10  FRIVILLIGHETSPRISEN
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Kommunen har en rekke oversikter over organisasjo-
ner og aktiviteter. Oversiktene er tilpasset ulike formål, 
og kommuniserer ikke med hverandre. Noen er basert 
på saksbehandlingskontakt, og inkluderer bare de som 
er i aktiv kontakt med kommunen i form av søknader. 
Dermed er det mange som ikke registrert i det hele tatt.  
Eksempler på oversikter: 

•	 Aktivitetsguiden. Helse- og sosialsektoren 
 v/ samfunnsmedisinsk enhet utarbeider årlig en  
 oversikt over hvilke sosiale og fysiske aktivitets- 
 tilbud som finnes i regi av både frivillige, private  
 og offentlige aktører. Oversikten lages utfra tilbake- 
 meldinger fra de ulike aktørene. Oversikten trykkes  
 opp som brosjyre og legges rundt på institusjoner,   
 legekontor etc., og finnes på Internett . 

•	 Foreningsoversikt.  Kultursektoren v/ fritidsetaten har  
 en database (FRI 4) over barne- og ungdoms  
 foreninger som mottar tilskudd eller har utleiefor-  
 hold med kultursektoren. Den kan sorteres på type   
 og aktivitet, og har lenker til kontaktadresse og   
 hjemmeside for de som har det .  

•	 Velforeningsoversikt. Teknisk sektor v/Servicebutikken  
 har ansvar for å oppdatere oversikten    
 over kommunens velforeninger. Oversikten baseres  
 på opplysninger som saksbehandlere legger   
 inn i database i kommunens saksbehandlings-  
 system (KRISS) når det har kontakt med vel  
 foreninger. Jevnlig tas det ut rapporter som legges   
 på kommunens hjemmeside.   

•	 Frivillighetsbank. Kristiansand er i ferd med å prøve   
 ut et nettbasert rekrutteringsverktøy i forbindelse   
 med at det er behov for å rekruttere mange frivillige  
 til Tall Ship Races i 2010. Aktuelle frivillige kan   
 registrere seg på nettet 51. Det er et av kommunens  
 datasystemer som er tilpasset dette formålet, og   
 det vil være fullt mulig å bruke det i forhold til andre  
 lignende behov.   

51 http://www.tsrkristiansand.no  

I tillegg har helse- og sosialsektoren oversikt over  
alle som har søkt om tilskuddsmidler, og alle bruker-
organisasjonene som er medlemmer i Rådet for  
funksjonshemmede. Men det er ikke laget noen  
offentliggjort oversikt basert på disse opplysningene. 

Utenom kommunen har Vest-Agder fylkeskommune 
oversikt over de etniske organisasjonene, siden de 
tildeler midler til disse. Og av samme grunn har fylkes-
mannen oversikten over tro- og livssynsorganisasjoner.  

I 2008 vedtok regjeringen å opprette et nasjonalt 
fri-villighetsregister 52  hvor foreninger, stiftelser og 
aksjeselskap som driver frivillig virksomhet kan regis-
treres. De som registrerer seg blir med i den såkalte 
”grasrotandelen”. Det nasjonale frivillighetsregisteret 
vil imidlertid ikke kunne gi noe fullstendig oversikt over 
lokalt frivillighetsliv. 

I kartleggingsprosessen og i høringinnspillene var det 
svært mange som etterspurte oversikter over hvilke  
muligheter det finnes for å engasjere seg i aktiviteter, 
lag og foreninger i Kristiansand.  Noen ønsket mulighet 
for å registrere egne aktiviteter, andre ønsket å vite hva 
de kunne de kunne engasjere seg i, og andre igjen var 
opptatt av at nye innbyggere enkelt skulle få mulighet 
for å bli inkludert i fritidsaktiviteter.

Det er mange utfordringer med å lage en felles aktivi-
tets- og organisasjonsoversikt. Frivillig sektor er svært 
mangfoldig, og det må avklares hvilke typer aktiviteter 
og organisasjoner som skal være med. Man må  finne 
ut hvordan oversiktene skal forholde seg til hverandre, 
særlig fordi noen av dem er en del av kommunens saks-
behandlingssystem. Og man  må inkludere oversikter 
som andre forvaltningsnivå og paraplyorganisasjoner 
har. I tillegg bør forholdet til det nasjonale frivillighets-
registeret avklares, blant annet om det kan opprettes en 

52 Ot.prp. nr.55 2006-2007. Om lov om register for frivillig virk-
somhet. Mer info på : http://www.brreg.no/frivillighet/ 
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form for utveksling av informasjon slik at begge regis-
trene blir mest mulig fullstendige.

Den største utfordringen er oppdatering, fordi oversik-
ten baseres må baseres på at de frivillige selv sender 
inn endringer i kontaktinformasjon. Det skjer mer eller 
mindre automatisk for dem som søker økonomisk støt-
te fra kommunen. Men for andre er det en utfordring å 
få dem til å prioritere registreringen.  Dette bør avklares 
i videre arbeid, og man bør innhente erfaringer fra  
andre kommuner. Antagelig vil det hjelpe at de får an-
ledning til å markedsføre seg og sine behov for  
frivillige i en felles oversikt.  Og det kan hjelpe at de 
som registrerer seg får tilsendt jevnlige nyhetsbrev om 
for eksempel kommunens tilskudd, aktuelle kurs og  
arrangementer. 

Kristiansand er i ferd med å etablere en nettbasert 
byportal for å profilere byen. I den forbindelse ble det 
gjennomført en intervju-undersøkelse blant nøkkelin-
formanter i byens kultur- og næringsliv, samt et utvalg 
potensielle og nåværende innflyttere. Et av de gjennom-
gående temaene i undersøkelsen var at innflyttere synes 
det er vanskelig å finne ut hvordan de kan ble kjent 
med folk gjennom å delta og engasjere seg innen både 
organisasjonsliv og kulturliv. Et av de anbefalte oppføl-
gingstiltakene er derfor at kommunen lager en oversikt 
over alle lag og foreninger i regionen, og at den supple-
res med bruk av sosiale medier som setter interessenter 
direkte i kontakt med hverandre. 

Skien har laget foreningsoversikt. I juli 2009 var 220 foreninger 

registrert. For å motivere til registrering ble det gjennomført en 

registreringskampanje, og det ble foretatt loddtrekning blant foren-

ingene på kr.5000 53.

I Trondheim er det to oversikter. Nettsiden www.trondheim.com 

er en oversikt over lag og organisasjoner som har hjemmeside. 

Oversikten gjennomgås og oppdateres jevnlig av kommunikasjons-

tjenesten. I tillegg har kultursektoren ansvar for  www.fritidenmin.

no som skal være oversikt over alle organisasjoner. I praksis er det 

vanskelig å få en fullstendig oversikt, først og fremst fordi organi-

sasjonene ikke prioriterer oppdatering. Det jobbes med å forenkle 

oppdateringsrutinene.

I Lillehammer har 300 foreninger registrert seg i felles forenings-

register. Kultur og fritid har overordnet ansvar, men registeret er 

basert på at foreningene registrerer seg selv. For å oppfordre til 

registrering blir alle invitert til et årlig møte, og ved invitasjonen leg-

ges det ved et registreringskort hvor man oppfordrer til å sende inn 

eventuelle endringer 54.

53 http://www.skien.kommune.no/Lag-og-foreninger-i-Skien/ 

54 http://www.lillehammer.kommune.no/ 

En annen type oversikt kan være en nettbasert frivil-
lighetsbank der potensielle frivillige kan logge seg inn 
med sin profil, eller melde sin interesse, for så å bli 
videreformidlet til egnet organisasjon eller aktivitet. Det 
vil også kunne brukes i forbindelse med samfunnsmes-
sig beredskap ved at man raskt kan sende ut varsel om 
behov for mange frivillige ved hjelp av tekstmeldinger 
på mobiltelefon.  

Frivillig sektor er svært mangfoldig, og det er ikke sik-
kert nettbasert frivillighetsbank er et hensiktsmessig 
verktøy for dem i forhold til rekruttering av frivillige. De 
forskjellige ”bransjene” har svært ulike behov i forhold 
til frivillige innsats, de har ulike målgrupper og de fore-
trekker ulike virkemidler. De frivillige som melder seg til 
en slik bank må videreformidles til aktiviteter og organi-
sasjoner som har bruk for dem og som tar imot dem på 
en god måte. For å få det til må det avsettes ressurser 
til rutiner for videreformidling, og det forutsetter at det 
foreligger en oversikt over organisasjoner og aktiviteter 
som frivillige kan formidles til, samt samarbeidsavtaler 
med disse.  

Aktuell oppfølging:
Kommunen igangsetter arbeid med å lage oversik-
ter over aktiviteter, interessefellesskap og organ-
isasjoner som er brukervennlige og enklest mulig å 
oppdatere.  
Kommunen vurderer opprettelse av  ”nettbasert 
frivillighetsbank”.
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12.1. Utfordringer og muligheter

Det vil være stort behov for mange  
frivillige hender i framtida - både fordi 
den offentlige vel-ferden ikke kan løse alle 
oppgaver alene- og fordi det bidrar til å 
utvikle samfunnet i positiv retning.
Samfunnet og enkeltindivid er i rask  
endring. Det er behov for å utvikle nye 
samarbeidsformer, og offentlig sektor utfordres til å 
være nyskapende i sin samhandling med omgivelsene.  

Kommunens ansatte og ledere får kjennskap til mange 
udekkede behov og utfordringer, og som det ikke er 
kommunens oppgave å løse. Det kan være alt fra  
brukere som trenger sosial nettverk til behov for trygg-
hetsskapende tiltak i et nærmiljø. Samtidig er det 
mange innbyggere som melder at de ønsker å gjøre en 
frivillig innsats. Hvordan kan man finne ut om viljen til 
frivillig arbeid kan møte noen av disse utfordringene? 
Og hvordan kan man tilrettelegge for at frivillige utfører 
ønskede oppgaver for lokalsamfunn og kommune?

Frivillig sektor er og må være selvstyrt. De frivillige skal 
ta hensyn til organisasjonens formål, medlemmenes 
ønsker og de frivilliges motivasjon når de skal avklare 
hvilke oppgaver de kan ta på seg. Og da samsvarer ikke 
alltid dette med det kommunen opplever som behov. 
For eksempel er det svært mange som ønsker å  
aktivisere eldre på sykehjem. I praksis er det ikke alltid 
beboerne ønsker eller har helse til å bli aktivisert.  
Mange ønsker bare å se på tv og lese avisen i fred.  
Mange hjelpetrengende ønsker ikke så mange nye å 
forholde seg til. De har mer enn nok med de betalte 
hjelperne. Derfor vil de i liten grad ha besøksvenner. 
Dette kan oppleves som ”en ny fremmed person”. De 
frivillige blir demotivert når ingen kommer - selv om 
personalet har prøvd å få dem med. Samtidig opplever 
omsorgstjenesten udekkede behov for følgetjenester, 
kulturtilbud og besøksvenner i forhold til hjemme- 
boende brukere.  Men disse oppgavene er det vanskelig 
å få frivillige til å gjøre.

Dette utfordrer kommunen til å være en tydelig og 
forutsigbar samarbeidspartner som kan verdsette de 
frivilliges bidrag, men samtidig ha kunnskap om  
utfordringer og begrensninger. 

Både kvinner og menn har økt den frivillige innsatsen 
innenfor velferdsarbeidet i Norge. Forklaringen kan 
være at enkelte organisasjoner har blitt flinkere til å 
tilpasse seg folks behov for fleksibilitet i en travel hver-
dag. Eksempler på dette er leksehjelp, besøkstjeneste, 
flyktningeguiding og oppdrag for frivillighetssentraler. 
De tilbyr aktiviteter der folk ser at det de bidrar med gir 
resultater, i motsetning til tradisjonelt møtearbeid 55.  

I kartleggingsprosessen og høringen har det kommet 
fram at kommunen har både enkeltpersoner og  
organisasjoner som ønsker å gjøre frivillig innsats,  
men som ikke finner ut hvordan de kan få utløp  
for sitt engasjement. 

Både formål og måten det frivillige arbeidet organise-
res på kan påvirke folks vilje og lyst til  å delta. Norges 
Røde Kors gjennomførte i 2001 en undersøkelse der de 
spurte et representativt utvalg om de kunne tenke seg å 

55 Fra artikkelen Politikere overser frivillig innsats for velferd, i 
bladet Vi over 60, november 2008. 
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gjøre en frivillig innsats for fattige barn, innvandrerung-
dom, ensomme i alle aldre og mot vold. Hele 80% var 
positive til å gjøre en slik innsats. Av disse var det bare 
24% som faktisk deltok i frivillig humanitært arbeid. 
Hovedbegrunnelsen for den manglende deltakelsen 
var at informantene ikke ønsket å binde seg til faste 
oppdrag og tider. Disse funnene samsvarer med andre 
tilsvarende undersøkelser.

I Asker har kommunen en nettside som tilbyr frivillige tjenester 

til enkeltpersoner 56  . Den har felles oversikt over tjenester som de 

har frivillige til å gjøre. Det er for eksmpelt: følge en person til lege. 

følge en person på tur, være besøksvenn, gjøre enkle oppgaver i 

huset, hagestell, transportere, tøyreparasjon, starte en gruppe, være 

aktivitetsvenn, hjelpe med å sette en ide ut i livet, skifte brannvars-

lerbatteri,  rådgi vedrørende testament, arv og annet, hjelpe med 

data, lære mobiltelefonbruk.

De frivillige kan ha mye engasjement, men i forhold 
til brukere kan det noen ganger være mer viktig med 
kvalitet, profesjonalitet og klare rammer. Det er noe av 
grunnen til at flere tjenester som har startet opp i regi 
av frivillige etter hvert har blitt profesjonalisert og finan-
siert og styrt av offentlige myndigheter. For eksempel 
startet  Krisesenter for kvinner som et idealistisk drevet 
tiltak for voldsutsatte kvinner på 1970-tallet. Tilbudet 
har etter hvert blitt profesjonalisert. Stortinget har nå 
vedtatt at alle kommuner nå plikter å ha et slikt tilbud. 

I noen tilfeller kan offentlige og frivillige aktører være 
uenige om hvilke virkemidler som har best effekt. Når 
det gjelder for eksempel rusforebyggende arbeid velger 
noen kommuner å slippe til frivillige aktører i skolen og 
blant ungdom, som for eksempel tidligere rusmisbru-
kere. I Kristiansand drives det rusforebyggende arbeidet 
i skolen i regi av kommunens ansatte fordi de mener at 
resultatene av deres tilnærming har større dokumentert 
effekt i forhold til barn og unge. 

Organisasjonenes bæreevne i forhold til å gi tjenester 
for utsatte grupper kan være sårbar.  For eksempel er de 
fleste organisasjoner åpne for å inkludere mennesker 
med spesielle tilretteleggingsbehov i sine aktiviteter. 
Men det kan samtidig oppleves som stort ansvar og 
slite på engasjerte ledere. Mange organisasjoner gjør en 
stor innsats i forhold til svake grupper i samfunnet. For 
å sikre kvalitet har det etter hvert blitt mer og mer vanlig 
å ha betalte medarbeidere. Da er det et åpent spørsmål 
om de har det samme særpreget. Hvis lite frivillighet, 
blir merverdien borte.  

56 http://asker.kommune.no/Tjenester-til-deg/Helse/Frivillighet/
Frivillighetssentralen/Hjelpebehov/ 

Fritid med bistand er en offentlig ordning og arbeidsmetode som 

skal bidra til at mennesker med ulike bistandsbehov kan delta i 

ordinære fritidsaktiviteter. Frivillige personer og organisasjoner kan 

få økonomisk støtte og kursing mot at de tar ansvar for å inkludere 

brukere i sine aktiviteter 57.

Det finnes eksempler på frivillige som har utnyttet sin 
posisjon til å begå overgrep. Det utfordrer både frivillig 
sektor og kommunen til å finne balansegangen mellom 
kontroll og stor grad av tilrettelegging for innbyggeres 
engasjement. Hvordan få til det lyststyrte hvis man stil-
ler høye krav til kvalitet? 

I kartleggingsprosessen kom det fram at de frivillige 
ønsket en klarere rollefordeling mellom kommunens og 
frivillig sektors ansvar. Flere mente at det ville være en-
klere for frivillige aktører å mobilisere til frivillig innsats 
hvis kommunen tydeliggjør sine behov, utfordringer 
og uløste oppgaver, mens det var frivillig aktører som 
burde ta ansvar for mobilisering. Eksempler på utsagn 
fra frivillige:  
•	 De frivillige tenner på oppgaver. Oppgaver må selges av de   

 som brenner, men kommunen må være tydelig    

 på utfordringene-behovene. Å selge frivillighet kan ikke være   

 kommunens oppgave. 

•	 Kommunen kan vise hvilke mennesker som bærer store bører -  

 og vi kan vise at vi kan gjøre noe for menneskers livskvalitet.

•	 Kommunen bør ha et spesielt fokus på samarbeid i forhold til   

 vanskeligstilte grupper. I forhold til disse er det behov for   

 koordinering og systematisk samarbeid.

•	 Når det oppstår akutte behov er det ikke vanskelig å rekruttere   

 frivillige, folk stiller opp når det trengs, for eksempel i kriser og  

 ulykker.  Uorganisert frivillighet appellerer mer enn organisert.

I høringsinnspill fra et av korpsene foreslås et samar-
beid mellom korpsene og kulturskolene om rekruttering 
av barn og unge. Korpsene har plass til flere medlem-
mer og kulturskolen har knappe ressurser. Dette kan 
illustrere at det kan samarbeides på mange felt i kom-
munen. 

I en kommunekartlegging som IRIS gjennomførte i 250 
kommuner fant man at det er store kommuner og kom-
muner med relativt lite frie inntekter som tenderer til å 
samarbeide mer med ulike typer av frivillig innsats enn 
mindre kommuner og kommuner med mer romslighet 
når det gjelder frie disponible inntekter 58. Det er også 
en tendens til at byer og storbyregioner i større grad 
trekker frivillig sektor inn i drifts- og utviklingsoppgaver 
enn mindre kommuner.

57 www.fritiden.min.no 

58 IRIS rapport 2007/047 
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12.2. Kommunens rekruttering av frivillige

Det er flere kommunale enheter som verver og formid-
ler frivillige alene eller i samarbeid med aktører i frivillig 
sektor, som for eksempel:  
•	 Frivillighetsentralene mobiliserer frivillige til alle   
 typer oppgaver i lokalsamfunnet. 
•	 Duvito har mobilisert frivillige til årlig konsert for   
 eldre og til praktisk innsats som for eksempel til   
 snørydding. 
•	 Eldresenter mobiliserer frivillige til å drive aktivitet  
 stilbud, og har ansvar for ”kulturrullatoren” som   
 tilbyr kulturaktiviteter på institusjoner. 
•	 Fritidsetaten rekrutterer ungdom og foreldre til å   
 drive fritidstilbud
•	 Sykehjem samarbeider med frivillige aktører for å   
 bedre aktivitetstilbud for beboerne.  
•	 Natteravnskoordinator er organisert under fritid og  
 rekrutterer frivillige til Natteravner. 
•	 Fritid med bistand rekrutterer frivillige som kan   
 være tilretteleggere for mennesker med ulike   
 bistandsbehov inn i selvvalgte fritidsaktiviteter.
•	 Skolene oppfordrer foreldre til å drive fritidstilbud i  
 nærmiljøet.

Det er ulik praksis når det gjelder rekrutteringsmetoder 
og samarbeidsavtaler med både offentlige, private og 
frivillige aktører. Kommunens enheter kan være helt 
eller delvis i konkurranse med hverandre ved at det 
rekrutteres til relativt like type tjenester fra flere  
samtidig. Praksis kan være ulik ved at noen tilbyr 
godtgjøring eller betaling for tjenester som andre har 
definert som ubetalt. Andre tilbyr alternative  
belønninger, som for eksempel faglig påfyll eller  
sosiale sammenkomster for de frivillige. 

Leseombud. Frivillige som er glad i å lese kan lese for andre som 

av ulike grunner ikke kan klare det selv. I Kristiansand samarbeider 

Kongens senter og Biblioteket om å rekruttere og veilede lese- 

ombudene. Omtrent 25 leseombud leser jevnlig på institusjoner, 

barnehager og i serviceboliger. Leseombudene har månedlige 

samlinger der de blant annet får litterært påfyll, og får på den måten 

både inspirasjon og faglig påfyll.

I noen tilfeller kan det hende at kommunen oppfattes 
som en konkurrent av frivillig sektor når det gjelder 
frivillige. Kommunen kan derfor med fordel klargjøre sin 
praksis og ønsket rolle i forhold å rekruttere frivillige, og 
det bør være et førende prinsipp at man i størst mulig 
grad bidrar til å styrke frivillig sektor. Ved å samarbeide 
om rekruttering kan det åpne for kreative ideer og 
muliggjør at de potensielt frivillige lettere kan ”shoppe” 
mellom flere ulike aktiviteter slik trenden er i dag.

Et annet uavklart felt er hvilket forsikringsansvar  
kommunen har for de frivillige som rekrutteres av  
kommunale enheter. 

For å rekruttere og beholde frivillige er det viktig at man 
appellerer til menneskers engasjement, sosialt ansvar 
og egeninteresse. I rekrutteringsarbeid må man være 
tydelig på hva de frivillige selv kan få igjen for deltakel-
sen. Det ser ut til å være viktigere enn før å framheve 
det man får igjen i form av for eksempel personlig 
vekst, meningsfylde, kompetanse, sosialt nettverk, opp-
levelser, spenning eller bedre nærmiljø. Man må kunne 
svare på spørsmålet: what's in it for me?

Kompetanseutvikling kan brukes både for å  rekruttere 
nye frivillige og til å opprettholde motivasjon for de som 
allerede er frivillige. Det kan i tillegg innebære faglig 
påfyll og kvalitetssikring av tjenestene. Det er antagelig 
mye å hente på å samarbeid mellom organisasjoner og 
bransjer innen frivillig sektor om å tilby og systemati-
sere kompetanseutvikling.

For kommunens egne seniorer kan det være aktuelt å 
motivere for frivillig arbeid ved overgangen til  
pensjonisttilværelsen.  For eksempel orientere om alle 
mulighetene under seniorkurs, noe som i noen grad 
gjøres i dag. Eller det kan innarbeides i seniorpolitikken 
at ansatte får fri til å prøve ut ulike frivillige arbeids-
oppgaver de siste årene i arbeidslivet.

Bonustid i Songdalen.  Kommunens arbeidstakere mel-

lom 62 og 70 år kan bruke 10% av arbeidstida til sin fri-

tidsinteresse hvis det kan brukes på en positiv måte i andre av 

kommunens tjenester. Det kan for eksempel være at en som liker 

håndarbeid bruker tid på et dagsenter for å hjelpe dem med håndar-

beid, eller at en som liker å lese kan ha lesestund i en barnehage.

12.3. Modeller og verktøy for samarbeid

Ukeavisen Mandag morgen59  setter i en artikkel fokus 
på frivillig sektors rolle i velferdssamfunnet. Når flere 
faller utenfor fellesskapet øker behovet for frivillige som 
kan avdekke problemer og finne løsninger raskere enn 
det offentlige. Deltakelsen i frivillig arbeid er svært høy 
i Norge sammenlignet med andre land. Samtidig er det 
mer og mer frafall og forskyvning mot mer fritidsorien-
terte organisasjoner, noe som kan være problematisk 
for den frivillige velferdsinnsatsen. Videre påpekes det 
at offentlige etater mangler kunnskap om de frivillige 
organisasjonene, og derfor er lite profesjonelle samar-
beidspartnere. 

59 Nr. 1-2, 5. januar 2004 



38 39

Nittedal bruker partnerskapsavtaler systematisk i samarbeid mel-

lom kommunen og frivillige aktører. Kommunen inviterer jevnlig 

til kafedialoger for å drøfte utfordringer, muligheter og løsninger. 

De har omrent 25 partnerskapsavtaler. Det omfatter blant annet 

aktiviteter som håndverk i barnehager, oppkjøring av skiløyper , 

nattevandring, fysiske aktivitetstilbud, ungdomsklubber, innflytter-

aktiviteter, badeplasser og den kulturelle spaserstokken. Både store 

og små organisasjoner, enkeltfrivillige, kommunens råd og utvalg og 

kommunale enheter er med.

Bærum kommune har inngått et sosialt partnerskap private be-

drifter som heter ”tid for andre”60 . Bedriftene lar de ansatte utføre 

frivillig arbeid i den betalte arbeidstiden.  Visjonen er at ledelse og 

ansatte i arbeidslivet skal engasjeres til økt samfunnsnyttig innsats 

i lokalsamfunnet. I praksis har det ikke vært vanskelig å rekruttere 

bedrifter til prosjektet. Men i starten var det mer utfordrende å få 

offentlig ansatte til å finne oppgaver som kunne løses av frivillige. 

Hvert år arrangerer Bærum ”frivilligbørs”. ”Frivilligbørs” fungerer 

som en markedsplass hvor offentlige, private og frivillige aktører 

møtes i en form for ”speed-dating” for å utvikle sosiale partnerskap 

og nye samarbeidsformer.

Partnerskap er en formalisert og forpliktende  
samarbeidsform som er mer og mer brukt i samarbeid 
mellom offentlig og frivillig sektor. Partnerskapsavtaler 
er vanlig i andre land, men ikke så vanlig i Norge ennå. 
Kontrakter og partnerskapsavtaler kan gjøre samarbeid 
og roller, gjensidige forventninger tydeligere for alle  
parter. En partnerskapsavtale vil ofte inneholde  
målsetting, ansvars- og oppgavefordeling, framgangs-
måte, tidsplan med forventede resultater, budsjett og 
evaluering. 

Hensikten med å bruke partnerskapsavtaler er å gjøre 
samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor mer 
forpliktende, og samtidig mer preget av likeverdighet. 
Dette for å unngå at frivilligheten mister sin egenart. 
Samtidig kan det skape større kommunal bevissthet om 
målsetting med samarbeidet. Uten avtaler hender det at 
kommunen får rollen som passiv søknadsmottaker, der 
man kun vurderer om organisasjonen skal få tilskudd 
eller ikke, uten at man benytter anledningen til å opp-
rette samarbeidsavtaler som forplikter. Det kan være 
like vanlig at kommunen prøver å legge premissene 
for samarbeidet, noe som kan føre til at frivilligheten 
blir for preget av offentlig styring og for profesjonalisert. 
Hvis den frivillige egenarten forsvinner, så mister også 
ofte de frivillige sin motivasjon.

60 www.baerum.kommune.no/tidforandre 

Kommunen og frivillig sektor har antagelig mye å hente 
på å inngå sosiale partnerskap der også næringslivet 
deltar som likeverdig part. Dette er aktualisert ved 
at mange bedrifter er på leting etter hvordan de kan 
ivareta sitt samfunnsansvar med andre virkemidler enn 
bare penger.

Noen av høringsinsstansene var opptatt av at kommu-
nen bør bruke mer avtalefestet samarbeid i samhand-
lingen. Selv om det kan være tidkrevende å lage avtaler, 
kan det både spare tid på sikt. Hvis ikke avtalene er 
klare og gjennomarbeidet fra alle parter kan det med-
fører at mye tid, ressurser og engasjement brukes på å 
oppklaringer. Gjensidige avtaler kan gjøre kommunen til 
en mer forutsigbar samarbeidspartner, samt at frivillige 
kan våge å ta mer ansvar.

Kommunen har invitert Røde Kors, Roverne og Sani-
tetskvinnene til å inngå kontraktfestet samarbeid om bi-
stand ved spesielle hendelser. De frivillige aktørene har 
vært opptatt av at avtaleformen må gjenspeile at de er 
avhengig av frivillige, og derfor ikke kan inngå kontrak-
ter med samme type forpliktelser som kommunen gjør 
med private tjenesteleverandører. Det er avgjørende 
for dem at avtalefestet samarbeid bygger på gjensidige 
forpliktelser og likeverd.

Kommunen har invitert Røde Kors, Roverne og Sanitets-
kvinnene til å inngå kontraktfestet samarbeid om bistand 
ved spesielle hendelser.
Foto: Sveinung Tofteland og Alfred Georg Klausen)
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Aktivitetstilbud for kreftsyke barn  
(Foto: Sveinung Tofteland og Alfred Georg Klausen). 

Kristiansand Røde Kors og Støtteforeningen for Kreftsyke barn (SKB 

Agder) har inngått avtale med kommunen om spesiell tilrettelegging 

av fritidstilbud for kreftsyke barn som er smitteutsatt mens under 

behandling.  Partnerne er : Røde Kors, SKB, sykehuset, fritidsetaten, 

kulturskolen, biblioteket og Samsen Kulturhus. Tilbudet koordineres 

av Kristiansand Røde kors som både skal bidra med frivillige samt 

utvikle aktuelle tilbud. SKB veileder de frivillige sammen med syke-

huset. Kommunens partnere har ansvar for tilrettelegging av lokaler. 

I kartleggingsprosessen kom det fram mange eksem-
pler på oppgaver som med fordel kunne blir løst i felles-
skap. Flere pekte på at det er et uutnyttet potensiale for 
samarbeid. Eksempler på utsagn fra frivillige:
•	 Vi må bli mer likeverdige i å definere oppgaver. Det kan ikke   

 være slik at kommunen skal legge alle premissene for deretter å  

 be oss om å stille opp.

•	 Viktig at kommunen benytter brukergrupper og referanse-

 grupper når det planlegges store prosjekter. Et tettere  

 sam arbeid mellom kommunen og interesseorganissjonene  

 vil være en vinn-vinn-situasjon; organisasjonene har  

 kompetanse som kan utnyttes bedre.

•	 Det finnes brukermedvirkning hvor interesseorganisasjoner   

 tas med på råd, men ikke alltid at kompetansen tas på   

 alvor eller at tidspunktet for involvering er riktig.

Kommunen har en del tilskuddsordninger som i praksis 
fungerer som en form for partnerskap. Blant annet tilde-
ler parkvesen midler til velforeninger og beboergrupper 
mot at de yter frivillig egeninnsats.  Ingeniørvesenet 
”sponser” skoler og lag som rydder langs veier og of-
fentlige områder. Fritid med bistand lager avtaler med 
frivillige organisasjoner om inkludering av brukere med 
ulike tilretteleggingsbehov. Omsorgsenheter og eldre-
senter lager avtaler med frivillige om for eksempel kul-
turtilbud, og tilbyr i varierende grad betaling for disse.

Nye former for avtalefestet samarbeid som kan videre-
utvikles. For eksempel kan speidergruppe eller kor låne 
øvingsrom på sykehjem gratis mot at de et par ganger 

i året har program for beboerne der. Det kan også være 
frivillige organisasjoner som kan tilby tjenester mot at 
de får kursing og kompetanse tilbake. 

Når det gjelder kontraktfestet samarbeid om drift av tje-
nester så har helse- og sosialsektoren inngått kontrakt 
med Kirkens Bymisjon om drift av Natthjemmet og Blå 
Kors internat. De har dessuten avtalefestet samarbeid 
med Filadelfia omsorgssenter, Shalam, Kirkens Bymi-
sjon, A-larm og SON-senteret ”Sammen i Nøden”. 
Helse- og sosialsektoren har i tillegg laget kriterier for 
tildelig av midler til Selvhjelpskontor for innvandrere, 
Røde Kors Flyktningeguide og Gatemagasinet KLAR. I 
tillegg har sektoren et regulert samarbeid med Krisesen-
teret for kvinner og Støttesenteret mot incest i forbin-
delse med at det gis driftstilskudd. 

Kommunenes Sentralforbund sier i sin langtidsstrategi 
for 2008-2012 at kommunene bør ha sterkt fokus på ny-
skapning og innovasjon. De viser til at innovasjon ofte 
skjer i samspill mellom ulike aktører, både internt i egen 
organisasjon, mellom kommuner og næringsliv, og 
mellom frivillige og kommunen. Videre at ansatte må 
stimuleres til nytenkning, gis opplæring i samhandling 
med næringsliv og frivillige organisasjoner.

De siste årene har flere stortingsmeldinger pekt på 
mulighetene for innovasjons- og utviklingsarbeid i 
samhandling mellom frivillig og offentlig sektor. Og det 
finnes flere muligheter for å søke statlig finansiering av 
lokale prosjekt og tiltak.

Aktuell oppfølging
Kommunens ledelse og ansatte styrker kompe-
tanse om muligheter, utfordringer og verktøy for 
samarbeid med aktører i frivillig  sektor.

Kommunen innarbeider muligheter for å jobbe 
med frivillig arbeid i overgangen til pensjonist-
tilværelsen som et seniorpolitisk tiltak. 

Det sees nærmere på hvordan barnehage og skole 
kan benytte seg av den ressurs frivillig engasje-
ment kan tilby
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13.1. Dialogarenaer
Mange kommuner har faste  
samarbeidsmøter mellom  
kommune og frivillig sektor, i form 
av for eksempel frivillighetsforum,  
frivillighetsutvalg eller jevnlige dialog- 
konferanser. Slike dialogarenaer kan være et  
møtested mellom kommunen og fri-villig sektor  
hvor man for eksempel kan:
•	 Drøfte utfordringer 
•	 Utveksle ideer
•	 Initiere samarbeidsprosjekt og utvikle nye sam-  
 arbeidsmodeller
•	 Synliggjøre muligheter innen frivillig arbeid
•	 Være gjensidig inspirasjonskilde for ildsjeler
•	 Faglig påfyll og inspirasjon
•	 Drive nettverksbygging

Skien har samorganisert sin satsing på frivillighet og folkehelse, og 

har både en koordinator for disse fagområdene samt et administra-

tivt arbeidsutvalg for frivillighet og folkehelse som er tverrfaglig og 

tverretatlig. Kommunen arrangerer intern seminarer for administra-

sjon og politikere om frivillighet. Møteplassen Nettverksforum skal 

være et bindeledd mellom frivillig sektor og kommunen. Der kan de 

frivillige knytte kontakt, bygge nettverk, utveksle erfaring, kompe-

tanse, utfordringer - samt samordne felles innspill inn mot kommu-

nen.  I tillegg arrangerer Skien en årlig frivillighetsfestival som skal gi 

frivillige mulighet til å synliggjøre sine aktiviteter

Bærum har et politisk frivillighetsutvalg på 5 medlemmer som 

velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Utvalget skal sti-

mulere og koordinere den frivillige innsatsen i kommunen for best 

mulig å forsterke velferdstilbudet. Utvalget har blant annet ansvar 

for tildeling av frivillighetsmidler og de har vært initiativtaker for 

opprettelse av frivillighetsforum. De har løpende dialog med aktuelle 

samarbeidspartnere for kommunen. 

I kartleggingsprosessen og høringsrunden var det flere 
som mente at kommunen burde invitere til felles sam-
linger hvor aktører fra ulike frivillige virksomheter kan 
møtes. 

Kristiansand har ikke noe kommunedekkende  
frivillighetsorgan, verken internt eller eksternt. Det er 
flere tverrsektorielle fagforum hvor samarbeid med 
frivillige inngår som et aktuelt tema, for eksempel:
•	 Krimgruppa med representanter fra kommunale   
 enheter, videregående skole, politi, næringsliv,   
 Konfliktrådet.
•	 Rusforebyggende forum med representanter fra   
 ulike kommunale enheter og fra frivillige organisa-  
 sjoner som jobber innen rusfeltet. 
•	 Folkehelseforum med representanter fra eldreråd,  
  Vest-Agder bedriftsidrettskrets, Midt-Agder   
 friluftsråd, Idrettsrådet, Eldrerådet, Innvandrerrådet,  
 Rådet for funksjonshemmede, KOMFUG og   
 kommunens sektorer. I tillegg har følgende  
 konsultativ status: Vest-Agder fylkeskommune,   
 Universitetet i Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder  
 og Sørlandet Sykehus Helseforetak. 

I tillegg er frivillighet noen ganger tema når kommu-
nens ulike råd og utvalg møtes. Det gjelder for eksem-
pel eldreråd, ungdomsutvalget, idrettsrådet, innvandrer-
rådet, rådet for funksjonshemmede og festivalforum. 

En økende grad av frivilligheten foregår innenfor mer 
uforpliktende og uformelle aktiviteter i nærmiljøet.  
Geografisk baserte dialogarenaer kan åpne for deltakel-
se fra både enkeltfrivillige, store og små aktører og kan 
være godt egnet for samarbeid om konkrete utfordrin-
ger i det aktuelle lokalmiljøet. 

13  KOMMUNENS ORGANISERING 
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I lokalområdene i Kristiansand finnes det ulike fora, 
som for eksempel:
•	 Styrene for de tre kommunale frivillighetssentralene  
 som består av representanter fra både frivillig sektor  
 og kommune
•	 Oppvekstforum og samarbeidsgrupper i noen   
 områder i forhold til tilbud for barn og unge, som   
 for eksempel på Hellemyr.

Politiske hovedutvalg har jevnlige møter og dialog med 
frivillige sammenslutninger, som for eksempel:
•	 Formannskapet har jevnlige bydelsmøter med 
 innbyggere som representerer frivillige lag og  
 organisasjoner i sin bydel.
• Helse- og sosialsektorene har dialogmøter med   
 representanter for frivillige organisasjoner og  
 interesseorganisasjoner.
•	 Kultursektoren møter frivillige organisasjoner innen  
 kulturfeltet.

Kommunenes Sentralforbund gjennomførte høsten 
2008 en spørreundersøkelse blant 1000 innbyggere i 
Kristiansand og tre andre kommuner61  for å avklare 
innbyggernes opplevelse av vilkår for lokaldemokratisk 
deltakelse. Kristiansand fikk relativt dårlig score når det 
gjaldt blant annet følgende:  
•	 Folkevalgtes involvering: Kommunen er lite åpen for  
 forslag og involvering fra innbyggerne
• Folkevalgtes lydhørhet: Politikerne er lite lydhøre, er  
 bare moderat interessert i folkets meninger
• Egen innflytelse: Det er vanskelig å påvirke kommu  
 nale beslutninger

I kartleggingsprosessen var det mange som ønsket at 
frivillige i større grad burde kunne påvirke kommunale 
beslutninger. Det kom flere konkrete innspill om hvor-
dan graden av medvirkning kunne øke. Det var gjen-
nomgående at forholdet burde være preget av likever-
dighet og respekt. Eksempler på sitater fra frivillige:
• Sunne holdninger handler om å se folk som de er og se det de   

 står for, ingen frivillige skal sees på som objekter som kun er   

 mottaker av en eller annen hjelp eller støtte som gis ovenifra

 og ned. 

• I alle møter vi innkalles til av kommunen vil vi være likeverdige  

 og bli tatt på alvor. Jeg har opplevd at når jeg ble frivillig så var   

 det ikke lenger viktig hva jeg sa.

Grenseoppgangen mellom å være spydspiss og lobbyist 
er ikke alltid så lett å se. Det finnes eksempler på orga-
nisasjoner som har drevet kampanjer for å synliggjøre 
”sin” gruppe, for deretter å be om offentlige tilskudd. 
Det kan skje på bekostning av andre grupper og tiltak 

61 Baldersheim, Harald. & Øgård, Morten. (2009). 

som ikke har hatt like synlige talspersoner.

Mye av innbyggernes engasjement er kanalisert gjen-
nom frivillige sektor. De folkevalgte, og særlig kom-
munens politiske ledelse, er svært viktige som både 
premissleverandør og i rollen som ombudsmenn for 
frivillige sektor. Hvis kommunen tilrettelegger mer for 
systematikk og åpenhet i dialog mellom folkevalgte 
organ og frivillig sektor, kan det antagelig også bidra 
å øke innbyggernes motivasjon for lokaldemokratisk 
deltakelse og deltakelse i annet frivillig arbeid.

Det synes lite hensiktsmessig at kommunen etablerer 
noe fast overordnet samarbeidspunkt som favner om 
flere sektorer og flere typer frivillighet. Det vil være 
vanskelig å lage et innhold som engasjerer og inspirerer 
alle. Både fordi kommuneorganisasjonen er svært  
kompleks og har svært ulike utfordringer og behov i 
forhold til frivillig sektor, og fordi ”frivillig sektor” i  
praksis er så bredt sammensatt og organisert på svært 
ulik måte og i ulik grad. 

I stedet kan det være aktuelt at kommunen stimulerer 
til at frivillighet settes på dagsorden i de samarbeids-
fora som allerede finnes. Slike ”bransjevise treff” åpner 
for at de som møtes kan ha muligheter for å spisse sin 
kompetanse og sine ideer inn mot både det faglige og 
de spesielle utfordringene og muligheter de har med 
sine frivillige. Idrettsrådet er et eksempel på en dialog-
arena innen idretten som har tett dialog med kom-
munens idrettsetat, og festivalforum har en lignende 
rolle i forhold til kultursektoren. Det kan tenkes at flere 
”bransjer” innen frivillig sektor har behov for å etablere 
dialogarenaer med relevante fagmiljø og enheter i 
kommunen. Blant annet kom det høringsinnspill om at 
kommunen bør klarere sin rolle i forhold til innvandrer-
organisasjonene. 

Det bør dessuten vurderes om Kristiansand skal inngå 
i eller lede regionale samarbeidsorgan på noen tema-
områder. Mange av de frivillige aktørene har aktiviteter, 
frivillige og medlemmer fra hele regionen og er vert-
skapskommune for flere paraplyorganisasjoner og  
regionkontor. Kommunens rolle i dette bør vurderes.

Noen av høringsinstansene ønsket en markering av 
Frivillighetens dag 5. desember. Den har vært markert 
tidligere i Kristiansand, første gang i 1997 på initiativ fra 
FRISAM, og med frivillighetssentralene som arrangør.  
Fra 2003 ble markeringen en del av kommunens Lokal 
Agenda 21-satsing som et samarbeid mellom miljøvern-
enheten, frivillighetssentralene og frivillige organisasjo-
ner. Dagen ble markert i Markens en lørdag i desember 
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ved at ulike lag og organisasjoner hadde stands for å 
presentere egen virksomhet. De bidro dermed til å syn-
liggjøre mangfold og muligheter innen frivillig arbeid. 
Dette ble avholdt siste gang i 2005. Det var vanskelig 
å få frivillige til å stille på stand, og arrangementet var 
svært sårbart i forhold til vær. Hvis arrangementet skal 
markeres i Kristiansand bør det antagelig gjøres innen 
de bransjer av frivilligheten som kan ha nytte og glede 
av å gjøre noe sammen. 

Trondheim markerer vanligvis Frivillighetens dag 5 desember med 

et offisielt arrangement for å gjøre stas på de frivillige organisa- 

sjonene, samt gi dem mulighet for å profilere seg. Under arrange-

mentet blir frivillighetsprisen delt ut. 

13.2.  Styringsverktøy

Agendas kartlegging viste at det er høy andel frivillige 
som har kontakt med kommunen og det er en høy 
andel kommunale ledere og ressurspersoner som har 
kontakt med frivillige. Omtrentt 85% som har hatt slik 
kontakt det siste året. Både kommunalt ansatte og 
de frivillige var i stor grad fornøyde med kvaliteten på 
kontakten. 
Imidlertid har frivillige gjennomgående gitt svakere skår 
enn kommunalt ansatte. Det gjelder særlig forholdene 
”gjensidig respekt”, ”god kommunikasjon” og ”god 
forståelse for roller”. Drøyt 60% av de frivillige har svart 
at kontakten med kommunen i stor grad er viktig. Det 
er bare et lite mindretall som svarer nei på spørsmålet 
om kontakten med kommunen er viktig. 

Agendas kartleggingen var bare i begrenset grad rettet 
mot kommunens organisatoriske tilrettelegging av kon-
takten med frivillige. I de åpne spørsmålene i spørre-
undersøkelsen og på dialogkonferansen har det likevel 

vært mange som har pekt på disse forholdene. Agenda 
påpeker derfor at det kan være behov for en mer sys-
tematisk oversikt over hvordan denne tilretteleggingen 
fungerer i ulike deler av kommunen.

Kristiansand har en sektororganisering med stor grad 
av delegering til de ca 140 enhetene.  For frivillig sektor 
vil denne organisering i sektorer og enheter medføre 
at kommunen kan framstå fragmentert og vanskelig å 
forholde seg til.

Institutt for samfunnsforskning (2007)  slår fast at den 
sterke graden av sektororganisering av støtteordninger 
og politikk rettet mot det lokale organisasjonslivet er 
slående. Kommunen har foretatt en stor grad av  
delegasjon av myndighet, noe som kan forklare at det 
blir utviklet ulik praksis i den enkelte sektor og  
resultatenhet.

Agenda viser til hvordan samarbeidet med frivillige er 
ulikt organisert og prioritert. De sammenligner parkve-
senet og samfunnsmedisin (beredskapsarbeidet) med 
undervisning og omsorg. De påpeker at parkvesenet 
og beredskap har utviklet en god relasjon til frivillige 
gjennom mange år, mens det innen undervisning og 
omsorg kan være mer tilfeldig om dette skjer.

De frivillige aktørene opplever å bli møtt svært ulikt av 
kommunale representanter. Det gjennomgående beho-
vet er at de frivillige opplever at de blir verdsatt og satt 
pris på. Og det de etterspør er ”å bli sett når man kom-
mer - og takket når man går” - at noen fra enheten både 
ønsker dem velkommen og takker dem for innsatsen – 
gjerne i form av en symbolsk gave. Måten man blir møtt 
på er svært avgjørende for om det er lett å rekruttere og 
beholde frivillige.

Kulturrulatoren i Kristiansand: Før Kulturrullatoren ble etablert 

ved Kongens Senter måtte hvert enkelt sykehjem henvende seg 

til hver enkelt  skole, barnehage eller enkeltperson som en ønsket 

kontakt med. Da det dreier seg om 15 sykehjem som eventuelt skulle 

søke kontakt med 36 skoler, 120 barnehager og et ukjent antall 

enkeltpersoner som kunne tenkes å kunne bidra med noe for å live 

opp i hverdagen på sykehjemmene, er det ikke vanskelig å forestille 

seg at det kan være mye å tjene på å koordinere arbeidet. Med 

Kongens Senter som koordinator får ingen mer enn en henvendelse 

og tilbudene blir fordelt på institusjonene slik at alle får det de ber 

om på passende tidspunkt.
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Den aller viktigste faktoren for å bedre samhandlingen 
er økt bevisstgjøring blant ledere i kommunen slik at 
det dannes en gjennomgående mottakerkultur i de ulike 
enhetene. Det kan derfor være behov for å bevisstgjøre 
ledere i forhold til behov som kan dekkes av frivillige, og 
dermed supplere kommunens tjenestetilbud. Flere av 
de tiltakene som er nevnt i denne meldingen  
forutsetter større grad av intern koordinering samt  
samling av kunnskap og kompetanse om samarbeid 
med frivillig sektor.

Det er behov for å finne gode modeller for samarbeid, 
og kommunens ledelse bør tilrettelegge for ide-og  
erfaringsutveksling på tvers av sektorer og enheter.

I Bærum kommune vedtok i sin frivillighetsmelding i 2007 at det 

skulle lages en frivillighetsskole for de ansatte i kommunen. Målset-

tingen var å utvikle en kultur for samarbeid mellom kommunen og 

frivillige. Skolen skulle gi grunnleggende informasjon om frivillighet 

og dens egenart. Den skulle bidra til holdningsendring, motivere til 

bruk av frivillig arbeid, bevisstgjøre i forhold til likeverd, partnerskap 

og åpenhet for andre typer kompetanse og gjensidig læring.

Agenda anbefaler at kommunen tar en sterkere grad 
av sentral regi for dialogen med frivillige. De foreslår 
at forventninger formaliseres gjennom mål og resultat-
indikatorer for samarbeidet som følges opp gjennom 
resultatavtaler. En slikt økt vektlegging i styringen ville 
bidra til økt fokus på samarbeidet som så kunne følges 
opp i den løpende dialogen med resultatenhetene.

I kartleggingsprosessen er det flere av de kommunalt 
ansatte som mener at kommunen bør legge inn  
incentiver for samarbeid i sine styringssystemer,  
som for eksempel en sier: 
•	Sykehjemmene finansieres i dag etter et system med stykkpris. 

I dette systemet gir samarbeidet med frivillige liten uttelling.

Systemet burde vært justert slik at samarbeid med frivillige også ble 

”premiert”.

I kartleggingsprosessen var det flere som etterlyste 
større grad av koordinering. Mange fremmet ønske at 
kommunen skulle ha en egen frivillighetskoordinator. I 
følge IRIS62  er det tydelig mer samarbeid med frivillig 
sektor i kommuner som har en egen stilling eller enhet 
som koordinere samhandlingen.

Det er ikke opplagt hvordan kommunen skal legge til 
rette for større grad av enhetlig og koordinert  
frivillighetspolitikk. Mye tyder på at både kommunen og 
frivillig sektor best får utnyttet resssurser og stimulert 
motivasjon ved at man koordinerer samarbeid tematisk 

62 Institutt for samfunnsforskning (2007): ”Frivillighet i storby”.

eller geografisk, og ikke ved å tilstrebe en overordnet 
koordinering. På noen felt kan kan det dessuten være 
aktuelt at Kristiansand inngår i et regionalt samarbeid. 

Ved å innarbeide felles mål i kommuneplanen, vil  
kommunens ledelse være forpliktet til å følge opp  
gjennom handlingsprogram og i enhetenes  
virksomhetsplaner. 

Kommunen er for tiden inne i en omorganiserings-
prosess som blant skal avklare framtidig organisering 
og lokalisering av fagområdene hos rådmannen og i 
sektorstabene. I denne prosessen vil det være aktuelt 
å avklare hvordan sektorenes organisering i forhold til 
frivillig sektor skal ivaretas. 

Aktuell oppfølging
Kommunen stimulerer til at frivillighet settes på 
dagsorden i de samarbeidsfora som allerede finnes

Kommunens sektorer og enheter bidrar til at 
det etableres dialogfora innen geografiske eller 
tematiske områder hvor dette mangler. 

Kommunen tilrettelegger mer for systematikk og 
åpenhet i dialog mellom folkevalgte organ og  
frivillig sektor.

Kommunens ledelse tilrettelegger for erfarings- og 
ideutveksling mellom enheter og sektorer når det 
gjelder samarbeidsmodeller og incitamenter for å 
stimulere til frivillig arbeid. 

Eksisterende styringsverktøy som handlings-
program,  virksomhetsplaner og årskontrakter 
brukes til å målrette og sette fokus på enhetenes 
samhandling med frivillig sektor. I hver årsrapport 
om kommunens virksomhet blir det gitt en særskilt 
omtale og vurdering av oppfølgingen av frivillighet-
smeldingens anbefalinger og forslag

Strategisk ansvar for utvikling av samarbeid med 
frivillig sektor vurderes i forbindelse med i den 
pågående prosessen om framtidig organisering  
og lokalisering av de ulike fagområdene i  
sektorstabene. 
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