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Forord	
 
Oppdatert frivillighetsmelding ble ferdigstilt av administrasjonen i april 2017, og lagt fram for 
politisk behandling med planlagt generaldebatt om frivillighetspolitikk i bystyret 31. mai. 
Underveis i arbeidet med merknader til meldingen, ble det politisk enighet om å sende den i 
retur til administrasjonen med følgende tilbakemelding: 
 

For å få en best mulig behandling av meldingen ønsker kulturstyret et bredere underlag for en 
helhetlig frivillighetspolitikk som danner en fremtidsrettet plattform for det frivillige arbeidet i 
kommunen.  
 
I tillegg til det nåværende innholdet i frivillighetsmeldingen ønsker kulturstyret:  

a. Et tydeligere mål for frivilligheten, hvordan kommunen kan stimulere til frivillighet, og 
hvilken rolle det frivillige skal spille sammen med de ulike sektorene i kommunen.  

b. Tanker rundt organisering av frivilligheten, blant annet gjennom et tverrfaglig 
samarbeidsutvalg og oppgaver til frivillighetskoordinator. 

 
 
Ny generaldebatt ble fastsatt til 28. februar 2018, og høsten 2017 er benyttet til å gjennomgå 
meldingen på nytt med sikte på å svare ut den politiske bestillingen. 
 
Hele meldingen er ikke oppdatert; de fleste avsnitt og kapitler er uforandret og henviser 
derfor til tall og fakta fra 2015/16. Det er foretatt en generell gjennomgang og 
oppdatering/justering av tekstens form og innhold, mens enkelte kapitler er skrevet helt på 
nytt for å inkludere relevante vedtak i 2017. Dette gjelder blant annet helse- og sosialstyrets 
vedtak om kommunale frivilligsentraler (jf. eget avsnitt i kap. 5.1), bystyrets vedtak om ny 
samfunnsdel i kommuneplanen (jf. avsnitt i kap. 4) og budsjett for 2018 (jf. kap. 7.1).  
 
Hovedgrepet i denne nye 2018-versjonen av frivillighetsmeldingen er imidlertid et helt nytt 
kapittel 11 hvor det er formulert hovedmålsettinger og langt mer konkrete strategier for en 
kommunal frivillighetspolitikk. 
 
Det er i en melding til bystyret ikke redegjort fullt ut for eventuelle økonomiske konsekvenser. 
Iverksettingen av tiltakene som skisseres skal vurderes i en større sammenheng ved de 
årlige rulleringene av kommunens handlingsprogram og årsbudsjetter. 
 
 
Kristiansand 18. januar 2018 
 
 
Tor Sommerseth 
rådmann  
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1	Innledning	
Bakgrunn	og	forankring	
Kristiansand kommunes første frivillighetsmelding ble vedtatt av bystyret 12. mai 2010. I 
forbindelse med den meldingen gjennomførte konsulentselskapet Agenda en 
spørreundersøkelse og kartlegging av frivillig sektor i Kristiansand. I Handlingsprogrammet 
2016-2019 ble det vedtatt et verbalforslag om å oppdatere frivillighetsmeldingen.  
 
Under behandling av Handlingsprogram 2017-2020, ble det vedtatt et verbalforslag hvor 
bystyret ba om utredning av stilling som tverrsektoriell frivillighetskoordinator i forbindelse 
med revideringen av frivillighetsmeldingen.  
	
Prosess	og	metode	
Prosessen har tatt sikte på bred medvirkning både eksternt og internt, så langt det har vært 
mulig innenfor de ressursene som har vært tilgjengelig. Arbeidet startet i oktober 2016, med 
å forsøke å skaffe en oversikt over frivillige organisasjoner i Kristiansand.  
 
Fra Brønnøysundregisteret ble det hentet en liste over 1369 registrerte frivillige lag og 
organisasjoner. Organisasjoner som ikke direkte er tilknyttet frivilligheten som yrkes-, 
bransje- og fagforeninger og enkelte andre næringslivsorganisasjoner ble fjernet. Det viste 
seg etter hvert at listen hadde klare svakheter knyttet til hvor oppdatert den var. Dette 
bekrefter at det er vanskelig å få oversikt over frivillig sektor. På grunn av svakheter ved 
Brønnøysunds liste valgte vi å erstatte en del oppføringer med interne lister. Dette gjaldt i 
første rekke idrettsklubber, velforeninger, trossamfunn og kulturaktører. Til slutt endte det 
opp med en liste på omkring 1240 organisasjoner. 

 
Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til frivillige lag og organisasjoner basert på 
spørsmålene i Agendas undersøkelse. Spørreundersøkelsen ble gjort i egen regi via 
elektronisk spørreskjema i Surveymonkey. Undersøkelsen ble sendt til 936 organisasjonene 
som hadde oppført e-postadresse, av disse kom 53 e-poster i retur, slik at det reelle antall 
organisasjoner ble 883. I tillegg til spørsmålene fra undersøkelsen i 2008 ble spørsmål 
knyttet til hvordan organisasjonene arbeider for å inkludere ulike grupper tatt med.  
 
Av de 883 organisasjonene som fikk spørreundersøkelsen var det om lag 540 som åpnet e-
posten. Til sammen frembrakte undersøkelsen 342 helt eller delvise svar. 262 
organisasjoner fullførte undersøkelsen. Det gir en svarprosent på omkring 30 prosent, 
tilsvarende undersøkelsen fra 2010. Svarprosenten ble særlig lav blant velforeninger og 
etniske foreninger.  
 
Kommunen har de senere årene hatt et stort fokus på bedre inkludering og deltakelse av 
ulike grupper i lokalsamfunnet. Spørreundersøkelsen i 2016 er derfor utvidet med spørsmål 
om frivillige organisasjoners rolle i arbeidet med inkludering av funksjonshemmede, 
lavinntektsfamilier og innvandrere. Resultatene presenteres i et eget kapittel i meldingen.  
 
I etterkant av spørreundersøkelsen ble det gjennomført intervjuer med 19 organisasjoner fra 
hele bredden av frivillig sektor. I tillegg ble det gjennomført gruppeintervjuer med samtlige 
sektorer i kommunen og avholdt egne drøftingsmøter med folkehelseforum og 
frivillighetsgruppen i Helse- og sosialsektoren.  28. november 2016 var det en workshop med 
60 personer fra frivillig sektor gjort i samarbeid med revideringen av samfunnsdelen til 
Kommuneplanen.  
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2	Frivillighet	–	definisjoner	og	omfang	
 
Frivillighet er et begrep som rommer individuelt frivillig arbeid, frivillige organisasjoner og 
andre grupperinger som rekrutterer og formidler frivillige. I dette kapittelet skal vi se litt på 
begreper, forskning og gi en status for frivillighet i Kristiansand.  

2.1	 Frivillig	innsats	
Det er gjennomført fire landsomfattende undersøkelser om frivillig innsats i perioden 1998-
2014 (Folkestad m.fl., 2015). Frivillig arbeid er definert på følgende måte:  
 

Med frivillig, ulønnet arbeid mener vi arbeid du utfører for andre enn familie og nære 
venner, uten at du får vanlig lønn for dette. Vi regner arbeidet som ulønnet selv om du 
har fått en viss godtgjørelse for utgifter eller har mottatt en mindre symbolsk betaling.  

 
61 prosent av befolkninga oppgir at de har utført frivillig arbeid for organisasjoner siste 12 
måneder, noe som er en økning fra tidligere undersøkelser. Norge er på et svært høyt nivå 
for frivillig arbeid, sammenliknet med andre land. 40 prosent oppgir at de har utført frivillig 
arbeid siste 4 uker.  
 
Hele 41 prosent av de som oppgir at de har utført frivillig arbeid har gjort dette innenfor 
idretten. Mange har også utført frivillig arbeid innenfor velforeninger, kunst- og 
kulturorganisasjoner, hobby- og fritidsorganisasjoner. Færre utfører frivillig arbeid for kun én 
organisasjon, mens flere gjør frivillig arbeid for 3 eller flere organisasjoner. Det er også 
svakere bånd mellom medlemskap i en frivillig organisasjon og frivillig arbeid. 76 % oppgir at 
de er medlemmer i en av organisasjonene som de har utført frivillig arbeid for, en nedgang 
på 12 prosentpoeng fra 1998-2014. 
 
I rapporten til Folkestad har man skilt ut en gruppe såkalt kjernefrivillige som utfører mellom 
10 og 60 timer siste 4 uker. I 2014 utgjorde de kjernefrivillige om lag 19 prosent av 
befolkninga, og disse la ned i snitt 26 timer over 4 uker. Antall og andel kjernefrivillige har økt 
svakt i perioden, og de kjernefrivillige legger også ned flere timer i frivillig innsats enn 
tidligere.  
 

 

Frivillig arbeid og sosial bakgrunn: 
• Et samlet blikk på frivillig sektor viser at det er sosial skjevhet i hvem som deltar. 
• Sett under ett er personer i aldersgruppen 35-49 år mest aktive i frivillig arbeid. 

Kvinner deltar mindre i frivillig arbeid enn menn. Personer med barn i husholdet 
deltar mer. De med høy utdanning deltar mer enn de med lav utdanning. Personer 
som er gift eller har registrert partner deltar mer enn de som er alene.  

• Effekten av å ha barn på om man engasjerer seg i frivillig arbeid eller ikke har blitt 
sterkere over tid. Dette tyder på en livsfaseeffekt av å ha barn.  

• Effekten av utdanning har blitt noe svakere over tid. Flere med lav utdanning 
engasjerer seg i frivillig arbeid enn tidligere. 

• Om man holder idretten utenfor, forsvinner mange av de sosiale skjevhetene i 
deltakelse. Dette understreker at sosial skjevhet i deltakelse i frivillig arbeid er 
spesielt sterk innenfor idretten.  

• Innvandrerbefolkningen deltar mindre i frivillige organisasjoner enn befolkningen 
ellers. Unntaket er menigheter og trossamfunn og innvandrerforeninger.  
 

(Folkestad m.fl., 2015) 
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2.2	 Frivillige	organisasjoner	
Tradisjonelt har mye av den frivillige innsatsen i Norge foregått gjennom de frivillige og 
ideelle organisasjonene. Forskningen på frivillighet har derfor i hovedsak konsentrert seg om 
aktiviteten i slike organisasjoner. For å definere frivillig organisasjon baserer man seg på FNs 
Håndbok for non-profitt-organisasjoner, som inneholder fem kriterier (Arnesen, m.fl. 2016):   
 

1. Organisert aktivitet. Aktiviteten er varig og regelmessig 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 organisasjonen 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. 

 
Det finnes ikke noe komplett oversikt over antall frivillige og ideelle organisasjoner. I 2008 
åpnet Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, og i januar 2017 var cirka 40 000 lag (578 i 
Kristiansand) registrerte i registeret. Rapporten til Arnesen m.fl. (2016) anslår at det finnes 
om lag 114 800 lokalbaserte frivillige organisasjoner i Norge, og 3400 nasjonale frivillige 
organisasjoner.  
 
Ideelle aktører kjennetegnes ved at de er profesjonelle aktører som i mindre grad baserer 
seg på frivillig innsats, men har ansatte fagpersoner. Kristiansand kommunes samarbeid 
med ideelle aktører foregår ofte i form av tjenestekjøp, særlig innen rusfeltet. 
 

 

Utviklingstrekk	i	frivillige	organisasjoner	
Ifølge Daniel Arnesen og kolleger ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 
har det skjedd flere utviklingstrekk i de frivillige organisasjonene. De store folkebevegelsene 
og brede medlemsbaserte organisasjonene har svekket seg. Disse bevegelsene vokste frem 
på midten av 1800-tallet, og holdt seg sterke gjennom store deler av 1900-tallet. Fra 1960-
tallet har det skjedd en gradvis større differensiering av frivillige organisasjoner, hvor det 
særlig vokser frem et sterkt fritidssamfunn med mange kultur- og fritidsorganisasjoner. De 
siste tiårene har det også vært en sterk økning i etablering av lokale områdeforeninger, 
velforeninger og grendelag som bidrar til forankring i nærmiljøene. Mens de klassiske 
folkebevegelsene hadde en demokratisk struktur fra grasrota til nasjonalt styre, ser vi nå en 
større todeling mellom det lokale og nasjonale nivået. Færre nasjonale organisasjoner har 
lokallag, og det er løsere koblinger mellom lokallag og nasjonale organisasjoner. Det er også 
til dels forskjellig profil og virkeområder på nasjonale og lokale organisasjoner.  
 
Folkebevegelsesmodellen har i økende grad fått konkurranse fra desentraliserte, 
nettverksbaserte organisasjoner med spesialiserte formål og sterk aktivitetsorientering. 

Frivillige organisasjoner 
 

• Om lag 78 % av befolkningen oppgir at de er medlemmer i en frivillig organisasjon. 
Anslått at disse har 9 000 000 medlemskap i frivillige organisasjoner. Unge er i 
mindre grad medlemmer i en frivillig organisasjon, og denne utviklingen har 
forsterket seg i perioden 1998-2014.  

• Kultur, idrett- og fritidsorganisasjonene har både flest antall medlemmer, og flest 
som engasjerer seg i frivillig arbeid.  

• Det gjøres frivillig arbeid gjennom de frivillige organisasjonene på om lag 148 000 
årsverk, noe som gir en verdiskapning på omkring 71,9 milliarder kroner (SSB). 

• Samlet bruttoprodukt for aktiviteten i frivillige organisasjoner (både betalt og 
ulønnet) anslås til 125,5 milliarder kroner i 2014, som utgjorde ca. 3,9 % av BNP 
(SSB).  
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Denne utviklingen forsterkes gjennom utviklingen av sosiale medier og nye verktøy og 
kanaler for aktivitetsmobilisering. Organisasjonslandskapet i dag er preget av et mangfold 
hvor de tradisjonelle medlemsorganisasjonene lever side ved side med mer 
aktivitetsorienterte og ad hoc-pregede frivillige sammenslutninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har skjedd en økende profesjonalisering av frivillig sektor i form av lønnede årsverk. SSB 
opererer med et tall på om lag 86 000 lønnede årsverk i ideelle og frivillige organisasjoner, 
og om lag 148 000 frivillige årsverk i de samme organisasjonene. SSB har beregnet at 
ideelle aktører innenfor velferdsfeltet alene står for om lag 53 000 av de tilsammen 86 000 
lønnede årsverkene. En annen undersøkelse som har holdt ideelle aktører utenfor viser 
likevel at innslaget av lønnede fulltidsårsverk i frivillig sektor har økt med 52,3 prosent i 1999 
til 2013 (Arnesen m.fl. 2016). 
 
 
 
 
 
 

2.3	 Frivillighet	utenfor	organisasjonene	
Forskningen som har undersøkt frivillig arbeid har i første rekke konsentrert seg om å 
undersøke frivillig innsats innenfor rammen av frivillige organisasjoner. I følge en 
undersøkelse fra 2014 oppgir over to tredjedeler av de frivillige at de utfører frivillig arbeid, 
utelukkende gjennom frivillige organisasjoner (Folkestad m.fl., 2015). Vel en fjerdedel 
kombinerer frivillig arbeid i og utenfor organisasjoner, mens mellom 6-8 % sier de kun utfører 
frivillig arbeid utenom organisasjoner. 7,8 % oppgir at de gjør frivillig arbeid for en offentlig 
institusjon, mens 6,9 % sier de gjør frivillig arbeid for en privat virksomhet eller kommersielt 
velferdstilbud. Disse tallene har holdt seg stabile eller gått noe ned i perioden 1998-2014.  
 
Den siste undersøkelsen om frivillig innsats gir oss også anledning til å se på omfanget av 
frivillig arbeid som utføres for slektninger utenfor eget hushold, naboer, venner og kolleger. 
Det kan for eksempel dreie seg om transport, matinnkjøp, hagearbeid, rydding og vasking, 
tilsyn og pass, omsorg eller annen hjelp. Omfanget av slikt arbeid estimeres til 132 000 
fulltidsårsverk i 2014. En rapport fra 2017 om Verdien av aktive seniorer i regi av NyAnalyse 
stipulerer seniorenes bidrag til 32 000 årsverk på den uformelle frivilligheten. Andelen 
seniorer som hjelper venner minst en eller flere ganger i året er på 74 %, og 58 % passer 
barnebarna en eller flere ganger i året.  
 
En trend på adhoc frivilligheten er at «mens det kan være vanskelig å få frivillige til å påta 
seg langsiktige forpliktelser, står de gjerne i kø for å få delta i avgrensede, event-pregede 
hendelser, som festivaler, idrettsarrangementer, bygdedager, dugnader o.l. Ved 
idrettsstevner og musikkfestivaler kan foreninger selge medlemmenes arbeidsinnsats til 
arrangøren, mot en betaling som tilfaller klubbkassa. Like ofte «bytter» den frivillige ubetalt 
arbeid i gratis inngang til en festival eller liknende arrangement. Slike ordninger dreier seg 
mer om utveksling av naturalgoder enn om ubetalt innsats» (Håkon Lorentzen, Frivillig 
kulturarbeid, 2013). 
 

Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Nettsiden skal gjøre det enklere for 
frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for de frivillige til å finne oppdrag som 
passer for dem. Portalen drives av Frivillighet Norge og det er kun frivillige organisasjoner, 
frivillighetssentraler, menigheter og kulturfestivaler som kan legge ut oppdrag. Tjenesten er 
gratis. 
 

Det står om lag 1,7 frivillige årsverk bak hver lønnet årsverk i frivillig sektor. Omfanget av 
frivillig arbeid varierer imidlertid betydelig mellom organisasjoner i de ulike kategoriene. 
Innenfor kategorien kultur og fritid er det 7,6 frivillig årsverk per lønnede årsverk, mens det 
innenfor sosiale tjenester er 0,3 frivillig årsverk per lønnede årsverk. 
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2.4	 Frivillige	organisasjoner	i	Kristiansand		
Det finnes lite forskning som undersøker forskjeller mellom landsdeler, regioner og 
kommuner når det kommer til frivillige organisasjoner og frivillig innsats. En av de få kildene 
med regionale data som finnes er Innbyggerundersøkelsen (DIFI). Et av spørsmålene her 
spør om man er «aktivt medlem» i en liste av ulike typer foreninger/organisasjoner. 61 % 
oppgir at det er «aktivt medlem» i en forening/organisasjon, og tallet for Vest-Agder er her 63 
%. Det er flere i Vest-Agder som oppgir å være «aktive medlemmer» i Den norske kirke, og 
livssynssamfunn utenfor den norske kirke enn snittet på landsbasis. Det er relativt små 
utvalg det er snakk om, så funnene må tolkes forsiktig. Det kan synes som at Vest-Agder 
ligger omtrent på landsnittet når det gjelder frivillig aktivitet, kanskje noe høyere.  
 
Som nevnt i innledningen ble det hentet ut en liste over registrerte lag og foreninger fra 
Brønnøysundregisteret. Listen hadde klare svakheter da det både er en del organisasjoner 
som ikke er registrert, og at noen av organisasjonene som er registrert ikke har aktivitet 
lenger. Det er etter beste evne forsøkt å kategorisere organisasjonene, ut i fra hva som er 
formålet eller aktiviteten som organisasjonen synes å handle om. Under kommer en kort 
beskrivelse av ulike typer frivillige organisasjoner. Listen er ikke uttømmende.   

Velforeninger	
Det har skjedd en stor vekst i antall velforeninger i Kristiansand, noe som også underbygges 
av nasjonal statistikk som viser vekst i slik type organisering. I 2016 var det 290 registrerte 
velforeninger i Kristiansand kommune, en økning fra 98 i 1998. Velforeninger varierer 
betydelig både med hensyn til størrelse, og hvor stor aktivitet som foregår. En viktig felles 
oppgave for kommunen og velforeningene er opprettelse og vedlikehold av lekeplasser. For 
å ha lekeplassutstyr på lekeplasser i nærmiljøet må velforeninger underskrive en driftsavtale 
med Kristiansand kommune. Parkvesenet i Kristiansand kommune har utstrakt kontakt med 
velforeningene i kommunen gjennom forvaltning av driftsavtaler, rådgivning, og utdeling av 
nærmiljømidler.  

Idrettslag	
Det er et stort mangfold av idrettsklubber i Kristiansand, alt fra store breddeidrettsklubber til 
mer nisjepregede, mindre idrettsmiljøer. Mye av aktiviteten innenfor idretten drives av 
frivillige, selv om det er blitt mer vanlig med lønnet administrasjon i større klubber, og 
betaling til trenere og instruktører. I tillegg til aktiviteten i idrettslagene organiserer 
bedriftsidretten om lag 15 000 medlemmer i Kristiansand. Som en regionhovedstad har 
Kristiansand også mange kontorer for kretser og særforbund med nedslagsfelt i hele Agder. 

Kultur	
Kristiansand har et betydelig antall kulturorganisasjoner innenfor bredden av kunst- og 
kulturfeltet – musikk, dans og teater, film, kunst, tradisjonskultur, historielag, festivaler og 
kulturarrangementer. Norsk kulturindeks for 2016 viser at Kristiansand skårer lavt på noen 
indikatorer knyttet til kulturfrivillighet. Innenfor kulturfeltet er det et variert landskap av 
amatører og profesjonelle aktører som alle bidrar til å utvikle kulturlivet i Kristiansand, og 
som særlig trekker veksler på frivillig innsats ved store arrangementer, produksjoner og 
festivaler. 

Tros-	og	livssynssamfunn	
I Brønnøysundregisteret er det om lag 145 organisasjoner som kan knyttes til tros- og 
livssynssamfunn i Kristiansand, men det er grunn til å tro at det finnes flere som ikke er 
registrert. Innenfor en registrert menighet kan det finnes betydelig aktivitet i form av barne- 
og ungdomsarbeid, fritidstilbud og ulike typer sosiale tiltak.  

Sosiale	og	humanitære	organisasjoner	
Det finnes mange sosiale og humanitære organisasjoner som har tilhold i Kristiansand. Dette 
gjelder både landsomfattende, store organisasjoner med lokale og regionale kontorer i 
Kristiansand, og mer lokalforankrede initiativer som drives av enkeltpersoner. I Kristiansand 
finner man mange enkeltpersoner som engasjerer seg i ulik type bistands-, og misjonsarbeid, 
og noen har opprettet små, lokale innsamlingsaksjoner og organisasjoner.  
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Studentfrivillighet	
Universitetet i Agder har med sine 12 000 studenter (8500 i Kristiansand), en betydelig rolle i 
samfunnslivet i Kristiansand. På Campus foregår det en rekke studentaktiviteter, og mange 
studieretninger har sine linjeforeninger. Hovedvekten av studentaktivitetene i dag er 
innadvendt og fokusert på sosiale aktiviteter. Røde Kors og Redd barna er eksempler på 
organisasjoner som rekrutterer og arbeider blant studentene.  

Innvandrerorganisasjoner	
Kristiansand har et betydelig innslag av etniske- og innvandrerorganisasjoner. Batteriet 
Kristiansand, som er et ressurssenter for grupper og organisasjoner, sier at de har hatt 
kontakt med ca. 50 innvandrergrupper og organisasjoner i 2016. Det er stor dynamikk og 
utskiftning innenfor denne typen organisasjoner, og stor bredde i hvor funksjonelle de ulike 
gruppene er og hvor omfattende aktivitet de har. Noen grupper er innadvendte rettet mot sin 
etniske gruppe, mens andre er mer utadvendte og oppsøkende mot storsamfunnet.  

Bruker-	og	rettighetsorganisasjoner	
I Kristiansand finnes det rundt 50 diagnoseforeninger og bruker- og rettighetsorganisasjoner 
for funksjonshemmede. Disse er samlet i sammenslutningene Samarbeidsforum for 
funksjonshemmede organisasjoner (SAFO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO), og er representert i Rådet for funksjonshemmede som er et rådgivende organ overfor 
politikerne i kommunen. 

Klubber,	hobby	og	sosiale	foreninger	
Det finnes mange forskjellige type sosiale foreninger, klubber og hobbyorganisasjoner i 
Kristiansand. Til sammen utgjør disse et variert fritidstilbud for kommunens befolkning. 
Tilbudene spenner fra speider, til hobbygrupper, sosiale foreninger og losjer. Her er alt fra 
innadvendte grupper som først og fremst er for personer som ønsker å dyrke sine interesser, 
til utadvendte grupper som arbeider med å støtte ulike gode formål i lokalmiljøet.  

Beredskap	
Kristiansand kommune har i sin overordnede beredskap etablert et samarbeid med frivillige 
organisasjoner, herunder Kristiansand Røde Kors, Norsk folkehjelp Kristiansand, 
Kristiansand sanitetsforening og Human-Etisk forbund. Hensikten med avtalene er å sørge 
for at kommunen kan etablere samarbeid raskt og effektivt. Andre frivillige organisasjoner 
kontaktes dersom andre behov må dekkes. 

Figur 1: Diagrammet baserer seg på en bearbeidet liste over frivillige lag og foreninger i Kristiansand med 
utgangpunkt i liste fra Brønnøysundregisteret. 
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3	Frivillighetens	verdi	og	betydning	
Frivilligheten er en stor og viktig del av samfunnet vårt som i tillegg til sin egenverdi gir 
livskvalitet og personlig vekst for de enkelte frivillige og merverdi til samfunnet.  

3.1	 Livskvalitet	
De frivillige aktivitetene og organisasjonene er bærere og skapere av glede, tilhørighet, 
fellesskap og mening. De bidrar til å bygge identitet, verdier og holdninger. Deltakelse i 
frivillig arbeid fremmer integrering og inkludering, og er en av de viktigste arenaene for å 
utvikle sosiale relasjoner utenom arbeidsplassen.  
  
St meld 39 (2006-2007), Frivillighet for alle, sier: 
I en tid med stadig økende privat velstand og individualisme 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. 
 
Deltakelse i frivillig aktivitet kan ha direkte helsefremmende effekt, som for eksempel at man 
får bedre fysisk form gjennom idrett og friluftsliv. Men det har også andre helsefremmende 
effekter som glede, trivsel og sosial mestring. 
 
Fladmoe og Folkestads rapport "Frivillighet og folkehelse" konkluderer med at den kausale 
effekten på helse som følge av frivillig arbeid hovedsakelig er gjeldende i grupper hvor 
mange er utenfor arbeidslivet.  
 
Mangfold i organisasjonslivet gir den enkelte valgfrihet og mulighet til å søke det gode liv. For 
mange er deltakelse som både giver og mottaker av frivillige tjenester sentralt for å gi livet 
mening og innhold.  

3.2	 Personlig	vekst		
Frivillige organisasjoner er arenaer for utvikling og formidling 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. Det 
foregår mye kursing og kompetansedeling i frivillige organisasjoner som innen områder som 
beredskap, brukermedvirkning og integrering.  
 
Uformell læring er en viktig del av deltakelse i frivillig arbeid, og bygges gjennom praktisk 
aktivitet i samhandling med andre mennesker. Engasjement i frivillig arbeid vil være attraktivt 
å ha på CV-en. Særlig for grupper som har lite arbeidserfaring kan frivillig arbeid telle 
positivt, det gjelder både for studenter og personer som står utenfor arbeidsmarkedet.   

3.3	 Motivasjon	og	anerkjennelse	
Forsker Dag Wollebæk og kolleger (2015) ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig 
sektor har skrevet en omfattende forskningsrapport som tar for seg betingelser for frivillig 
arbeid.  Rapporten skiller mellom fem motivasjonsbegrunnelser for frivillig innsats.   

1. Selvaktelsesbegrunnelser: Handler om muligheter til å utvikle seg og styrke 
selvbildet gjennom frivillige aktiviteter 

2. Arbeidsmarkedsbegrunnelser: Gis når den frivillige har som mål å oppnå 
karriererelaterte erfaringer gjennom frivillig arbeid 

3. Sosiale begrunnelser: Aktiviteten gjør det mulig for den frivillige å styrke sine 
sosiale relasjoner 
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4. Læringsbegrunnelser: Den frivillige søker å lære mer om verden eller å bruke 
ferdigheter som ofte er ubrukte.  

5. Verdibegrunnelser: Innebærer at den frivillige ønsker å uttrykke eller handle i tråd 
med viktige overbevisninger, for eksempel humanitære verdier.    

Forskningen viser at frivillige særlig motiveres av verdier ("Jeg kan gjøre noe konkret i saker 
som opptar meg") og læring ("som frivillig lærer jeg noe gjennom praktisk erfaring"). 
Motivasjon for frivillig innsats varierer imidlertid både mellom aldersgrupper og type frivillig 
arbeid. Unge frivillige oppgir oftere enn andre - læring og styrking av arbeidsmarkedsposisjon 
som motivasjon, mens eldre frivillige oftere enn andre oppgir selvbilde, verdier og sosiale 
begrunnelser for frivillig innsats. Verdibegrunnelser er særlig fremtredende blant frivillige 
innen helse, sosial og utdanning, og blant de som driver med aktiviteter knyttet til 
omsorgsarbeid og innsamlinger. Sosiale begrunnelser er viktige for frivillige innen kultur-, 
fritids- og idrettsfeltet. Foreldrefrivillige skiller seg ifølge forskningen ut med lavere motivasjon 
på tre av fem punkter.   
 
Rapporten har også undersøkt begrunnelser for at personer har sluttet, eller vurderer å 
slutte, med frivillig arbeid. Manglende anerkjennelse er en slik sentral begrunnelse. Andre 
begrunnelser er at man "mister interessen", synes oppgaven blir for "slitsom eller kjedelig", 
eller at oppgaven ikke "opplevdes som nyttig nok". Dette understreker at det å anerkjenne 
frivilliges innsats er av vesentlig betydning for å kunne beholde og opprettholde frivilliges 
engasjement. Rapporten understreker også betydningen av god ledelse av frivillige. Frivillige 
som ledes av betalte ansatte scorer for eksempel høyere på alle motivasjonsfaktorene.  

3.4	 Trygghet	og	trivsel	i	lokalsamfunnet		
Deltakelse i frivillig arbeid bidrar til trygge lokalsamfunn, gode oppvekstmiljø og skaper 
bolyst. Det foregår mye arbeid særlig rettet mot barn og unge i nærmiljøer og bydeler rundt 
omkring i kommunen. Idrettsklubbene i bydelene er med på å organisere mange barn og 
unge, og foreldre blir også aktivisert gjennom frivillig arbeid. Slikt arbeid skaper trivsel og 
tilhørighet i lokalsamfunnet, og er en arena for inkludering og mestring.  
 
Deltakelse i frivillig arbeid kan føre til lavere kriminalitet. Både fordi arbeidet kan ha direkte 
kriminalitetsforebyggende effekt, eller mer indirekte fordi folk begår mindre kriminalitet når de 
deltar i frivillig arbeid. Rusvaneundersøkelse utført blant 10. klassinger i Kristiansand, viser at 
de som er aktive i fritidsaktiviteter og frivillige organisasjoner ruser seg mindre1.  

3.5	 Sosial	kapital		
Sosial kapital brukes i samfunnsforskningen som en betegnelse på det sivile samfunnets 
evne til å utvikle tillitsfulle relasjoner mellom borgerne og dermed styrke fellesskapets evne til 
å løse kollektive problemer og utfordringer. Sosial kapital 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 mennesker som gjør at de lettere kan 
samarbeide med hverandre og dermed økes den sosial kapitalen.  
Ulike nettverksformer gir ulike former for sosial kapital. 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. 
 

                                                
1 Rusvaneundersøkelsen blant 10. klassinger i Kristiansand, skoleåret 2013-2014: 
https://ungrus.no/files/Rusvaneundersokelsen-2014.pdf  
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På samfunnsnivå har det vist seg at sosial kapital har betydning for kommuners 
verdiskapnings- og innovasjonsevne. Det påvirker muligheter for sosial integrering, 
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 denne er noe ujevnt fordelt. Sosial 
kapital ser ut til å ha betydning for barn og unges oppvekstsvilkår, utdanningsnivå, 
muligheter i arbeidsmarkedet, integrering, helse og velvære samt mye mer. Det er derfor 
bekymringsfullt at noen grupper i befolkning i liten grad deltar i frivillig arbeid.  

3.6	 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 brobygger mellom ulike grupper. 
Deltakelse i frivillige organisasjoner styrker muligheten for påvirkning og innflytelse opp mot 
lokale og sentrale myndigheter, og de kan være sterke opinionsdannere. 
 
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 sakskompleks 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 representere felles interesser og være arena for 
egenorganisering. Ved å organisere seg i interessefellesskap kan mennesker få saker på 
den politiske dagsorden, og utgjøre pressgrupper som påvirker beslutningsprosesser både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Velforeninger er eksempler på lokale interessefellesskap som trekkes inn som 
høringsinstans i saker som angår deres nærmiljø. De er sentrale aktører for utvikling av gode 
lokalmiljø og tiltak som styrker lokal tilhørighet.  
 
Et annet eksempel er organisasjoner for ulike brukergrupper innenfor helse- og 
sosialsektoren som bringer ”ikke-synlige” behov inn i beslutningsprosesser og prioriteringer. 
De har involvert og synliggjort sosialt ekskluderte grupper som for eksempel rusmisbrukere 
og mennesker med sosiale problem.  

3.7	 Ulønnet	innsats	for	sårbare	grupper	
Frivillige organisasjoner og enkeltfrivillige legger ned utallige årsverk med ulønnet arbeid 
som har stor betydning for grupper med ulike hjelpebehov. Det gjelder både praktisk hjelp til 
enkeltpersoner, samt sosiale tiltak, fysisk aktivitet og kulturelle arrangementer, familiestøtte 
for vanskeligstilte familier, turvenner for personer med demens. Det har i tillegg blitt mer 
vanlig at personer med brukererfaring bruker erfaringen til å drive likemannsarbeid for å følge 
opp andre personer som har ulike helsemessige eller sosiale utfordringer.  
 
Innsatsen fra frivillige har svært stor betydning for livskvaliteten til de personene som får 
glede og nytte av de tilbudene som drives. Det kan gi gode og stimulerende opplevelser i 
hverdagen, bedre mestring av eget liv og bedre helse.  
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3.8	 Mobiliserer	til	samfunnsnyttig	innsats		
Når det oppstår kriser utløses det ofte et stort engasjement i befolkningen, som kommer til 
uttrykk gjennom frivillige bidrag. Et nærliggende eksempel er mobiliseringen som skjedde i 
forbindelse med flyktningkrisen i 2015. Tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere ledet til 
en strøm av aktivitet og initiativer både i regi av de store frivillige organisasjonene og i form 
av et mer ad hoc preget engasjement gjennom sosiale medier og innsamlingsaksjoner. 
Evnen i befolkningen til å mobilisere når kriser oppstår er av uvurderlig verdi for å skape og 
opprettholde et varmt og inkluderende samfunn.  
 
Frivillige organisasjoner er også trukket inn som aktører i Kristiansand kommunes 
beredskapsarbeid som trer inn når det oppstår ulykker, katastrofer og plutselige hendelser. 
De frivillige organisasjoner bidrar med kompetanse innenfor sine felt, som gjør dem til et 
viktig supplement til den offentlige beredskapen.   
 
 
 
 

4	Overordnede	mål	for	samarbeid	med	
frivillig	sektor	
Frivillighetspolitikk handler om å legge til rette for vekst og utvikling av frivillig sektor, og å 
skape arenaer for samhandling, dialog, og felles oppgaveløsning.  
 
I 2007 la den daværende regjeringen fram en stortingsmelding om frivillighet, St.meld. nr. 39 
(2006-2007) Frivillighet for alle. Meldingen gav et overordnet bilde av frivillig sektor og 
regjeringens frivillighetspolitikk. Siden har det kommet en rekke sentrale dokumenter og 
strategier fra myndighetene hvor det slås fast at frivillig sektor er en viktig samarbeidspartner 
for å løse oppgaver som folkehelsearbeid, velferdsutfordringer, omsorg og inkludering. 
Solberg-regjeringen la i 2015 frem en egen frivillighetserklæring som en ramme for dialog og 
samspill mellom frivillig sektor og regjeringen. I grunnlaget for erklæringen poengteres det at 
regjeringens samspill med frivillig sektor skal preges av forutsigbarhet, åpenhet, tillit og 
tilgjengelighet. 
 

Frivillighetspolitiske	bud	
Frivillighet Norge er et nasjonalt samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. 
Forumet har utarbeidet 10 frivillighetspolitiske bud som de markedsfører overfor landets 
kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbeidsavtale	KS	og	Frivillighet	Norge	
Sammen med Kommunenes sentralforbund (KS) har Frivillighet Norge i 2015 underskrevet 
en samarbeidsplattform for frivillighet i kommunene. Det første overordnede prinsippet i 
samarbeidsavtalen lyder som følger:  
 

DE TI FRIVILLIGHETSPOLITISKE BUD 
 
1. Kjenn frivilligheten i kommunen din   6. Skap dialog med frivilligheten 

2. Vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk 7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi  

3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi   8. Gi frie midler 

4. Forenkling gir mer frivillighet   9. Ikke konkurrer med frivilligheten  

5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling  10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten 
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Frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig samfunnssektor som plasserer seg 
mellom næringslivet og offentlig sektor. Frivillig sektor anerkjennes på lik linje med de 
andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig 
sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres 
roller.  

 
Videre er samarbeidsavtalen opptatt av frivillig sektors samfunnsbyggende og demokratiske 
funksjoner, og at kommunene skal tilrettelegge for mangfoldet i frivillig sektor. Et viktig poeng 
i avtalen er å understreke at kommunene og frivillig sektor har komplementære og ikke 
konkurrerende rolle i samfunnet, og at de to sektorene skal utfylle hverandre.  
 
Samarbeidsavtalen oppfordrer kommunen til å utvikle en lokal frivillighetspolitikk, som både 
fokuserer på kommunens virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten og på dialog og 
samarbeid med frivillig sektor.  
 

Fritidserklæringen	
I juni 2016 signerte representanter fra kommunene, frivilligheten og regjeringen en 
fritidserklæring. Erklæringen stadfester at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og 
økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet 
sammen med andre.  
 
Fritidserklæringen presenterer seg på følgende måte: 

 
«Det er en viktig verdi i samfunnet at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. 
Barn som vokser opp i fattigdom eller som ekskluderes sosialt av andre årsaker, 
opplever mye ensomhet. Vi ønsker at barnefattigdom ikke skal gå i arv mellom 
generasjoner. Barn i lavinntektsfamilier skal få bedre livskvalitet her og nå. En rekke 
kommuner, idrettslag, fritidsklubber samt frivillige- og ideelle organisasjoner arbeider 
allerede godt med å inkludere barn og ungdom i sine tilbud. Potensialet for å få til en 
bredere deltakelse er derfor god.» 

 

Kommuneplanen	
Kommuneplanen er Kristiansand kommunes overordnede plandokument. I gjeldende 
samfunnsdel, vedtatt av bystyret 20. september 2017, er «Deltakelse og tilhørighet» ett av 
fire satsingsområder. Her er én av tre målsettinger formulert slik:  
 

Innbyggerne er aktive deltakere i lokalsamfunn og arbeidsliv. 
 
Til denne målsettingen er det knyttet flere strategier som berører kommunens samhandling 
med frivillig sektor: 
 

• Ta i bruk innbyggernes evner og kunnskap slik at alle uansett bakgrunn bidrar i 
samfunnet og deltar i meningsfull aktivitet. 

• Sikre samhandling med frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn, samt bidra til at 
flere deltar i frivillig arbeid. 

• Legge til rette for at innbyggere i alle aldre og samfunnslag er aktive brukere av og 
aktører i kultur- og fritidslivet. 

• Sikre at flyktninger og innvandrere er inkludert i fritid og arbeid. 
• Gi alle tilgang på offentlig informasjon og legge til rette for økt demokratisk deltakelse, 

bred innbyggermedvirkning og likeverdige og trygge forhold for deltakelse i 
informasjonssamfunnet. 

 
Kommunen har også en rekke temaplaner hvor frivilligheten trekkes frem som en viktig 
medspiller og samarbeidspartner for oppgaveløsning og tjenesteutvikling. 
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5	Kommunens	samhandling	med	
frivillig	sektor	
Frivillighet omtales i en rekke nasjonale, regionale og lokale planer som viktig for 
samfunnsutviklingen og en bærekraftig tjenesteutvikling. Individualiseringstendenser, 
modernisering og utvikling av nye kommunikasjonsformer og teknologi skaper nye former for 
frivillig engasjement og utfordrer kommunene som samarbeidspartner.  
 
I dette kapittelet skal vi beskrive og gi eksempler på samhandling mellom Kristiansand 
kommune og frivillig sektor. Som kapittelet vil vise er omfanget på samhandling stor, særlig i 
enkelte sektorer og tjenesteområder. 

5.1	 Helse-	og	sosialsektorens	samhandling	med	frivillig	sektor	
Frivillighet fremheves som et sentralt utviklingsområde innenfor helse- og sosialsektoren.  
I 2015 lanserte regjeringen en nasjonal strategi for frivillig arbeid innenfor helse og 
omsorgsfeltet. Frivillighet er også sentral i stortingsmeldingen om utformingen av fremtidens 
omsorgsløsninger (St.meld.nr. 29, 2012-2013: «Morgendagens omsorg»). Det er et prioritert 
utviklingsområde i helse- og sosialsektoren når det gjelder å finne strategisk retning, avklare 
ressursbruk, og drøfte kommunens rolle i samhandling med frivillige. 
 
Helse- og sosialsektoren har et utstrakt samarbeid med frivillige og ideelle aktører. 
Humanitære organisasjoner er sentrale og viktige samarbeidspartnere. Sektoren 
samarbeider også tett med en rekke interesseorganisasjoner, som representerer eller 
ivaretar interessene til de brukergruppene som får tjenester fra sektoren. Det gjelder i særlig 
grad organisasjoner innen rusfeltet, psykisk helse og organisasjoner som skal ivareta 
interesse for personer med kronisk helsesvikt eller funksjonsnedsettelser. I tillegg 
samarbeider sektoren med organisasjoner som ønsker å bedre livssituasjonen til personer 
med sosiale utfordringer og fattigdomsproblematikk. Sektoren samarbeider med frivillig 
sektor knyttet til utvikling og forbedring av tjenestetilbud, både på de enkelte tjenestestedene 
og i utforming av nye tilbud, planer og strategier.  
 
Helse- og sosialsektoren koordinerer de tverrsektorielle satsingene på integrering av 
flyktninger og på å bedre situasjonen for husholdninger med lavinntekt. Prosjektene er omtalt 
i kapittelet Frivillighetens inkluderingsrolle.  
 
Etablering av «helse- og sosialsektorens frivillighetsgruppe» er et forsøk på å sikre bedre 
koordinering og samarbeid med frivillige organisasjoner. Gruppa består av deltakere som 
representerer sentrale satsinger og målgrupper for frivillig arbeid i sektoren: Flyktninger og 
integreringsarbeid, lavinntektsfamilier, rus og psykisk helse, eldre på institusjon, 
hjemmeboende brukere, seniorer som frivillige, samt de to kommunalt eide frivilligsentralene. 
 
Det er et mål å øke frivillig innsats inn mot udekkede behov hos sårbare grupper og brukere 
av helse-, omsorgs- og sosialtjenester. HS-sektorens bidrag for å nå dette målet kan 
beskrives som følger: 

• Beskrive behov hos brukere og aktuelle frivillighetsoppdrag 
• Stimulere til frivillighet gjennom frivillige organisasjoner 
• Tilrettelegging for frivillighet på tjenestesteder 
• Oppdaterte og tilgjengelig oversikter 
• Utvikle nye samarbeidsformer 

 
Deltakelse i frivillig arbeid er i seg selv en helsefremmende og sosialt inkluderende aktivitet. 
Derfor er det viktig å bidra til at flest mulig innbyggere får mulighet til å involvere seg som 
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frivillig. I mange av de åpne tilbudene som drives av kommunen, legges det til rette for høy 
grad av frivillighet. Det gjelder for eksempel på seniorsentrene. Enkelte andre av helse- og 
sosialsektorens tjenestesteder samarbeider med frivillige som ikke har 
organisasjonstilknytning, men utfører en konkret oppgave eller deltar i et avgrenset tiltak. 
Denne formen for frivillighet foregår særlig ved mange av kommunens sykehjem. De frivillige 
bidrar blant annet som turvenner, lesevenner, kulturformidlere og med sosiale trivselstiltak. 
 
Å engasjere seg som frivillig for brukere av helse- og omsorgstjenester kan være svært 
givende, men samtidig krevende. Frivillige vil ofte ha stor nytte og glede av kursing, påfyll, 
veiledning og fellesskap med andre frivillige. Det blir viktig å finne ut hvordan kommunen kan 
bidra til å fremme, synliggjøre og verdsette frivillige innen helse- og velferdsfeltet slik at 
engasjementet hos enkeltpersoner opprettholdes. Kommunen har prøvd ut felles opplærings- 
og motiveringstilbud som for eksempel litteraturkvelder for lesevenner, veiledning og 
opplæring i demens for aktivitetsvenner, turer og sosiale sammenkomster. Mange frivillige 
har meldt at de har nytte av tilbudene som finnes og glede av sosialt fellesskap sammen 
med andre frivillige.  
 

Frivilligsentraler	i	Kristiansand	
Frivilligsentraler er en ordning som ble initiert av Helse- og sosialdepartementet i 1991, og overført 
til Kulturdepartementet i 2005. Frivilligsentraler skal være lokalt forankret og drives ut i fra lokale 
forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale 
møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet.  
 
I 2016 var det 419 frivilligsentraler i Norge. Det er i snitt 109 frivillige tilknyttet hver sentralt og 
totalt 46 000 frivillige. Omtrent 60 % var eid av organisasjoner (stiftelser, foreninger, andelslag eller 
menigheter) og ca. 40 % var kommunalt eid. I Kristiansand finnes det fire frivilligsentraler: 

• Bymisjonens frivilligsentral, Kirkens bymisjon  
• Posebyen frivilligsentral, Blå Kors  
• Kristiansand Vest frivilligsentral, Kristiansand kommune 
• Randesund og Tveit frivilligsentral, Kristiansand kommune 

I 2017 endret de to kommunale frivilligsentralene navn til «Kristiansand frivilligsentraler». 
 

Ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler ble i 2017 overført fra kulturdepartementet til kommunene 
som en del av kommunereformen. Kommunene fikk 365 000 kroner for hver sentral innlemmet i 
rammetilskuddet. Ett av målene fra departementet var å redusere kommunens administrative 
arbeid med søknader og rapportering om bruk av tilskuddet. Kommunene har også overtatt 
tilskuddsansvaret for de sentralene som ikke er kommunalt drevet.  
 
De kommunale sentralene skal ha en sentral rolle når det gjelder å fremme og koordinere tiltak 
som kan forbedre samhandling med frivillige. Kommunale frivilligsentraler skal ikke ha en aktiv 
rolle når det gjelder kobling av enkeltfrivillige og individuelle brukere, men heller fremme frivillighet 
inn mot grupperettede tilbud, fortrinnsvis i lokaler med tilgjengelig kommunalt personale. De 
individrettede tilbudene skal driftes av de frivillige organisasjonene.  
 
Hovedstrategien for de kommunale frivilligsentralene er å stimulere til frivillig innsats inn mot 
udekkede behov hos sårbare grupper i befolkningen. I særlig grad prioriteres frivillighet blant 
seniorer, samt fremme frivillig innsats inn mot brukergrupper med behov for sosial kontakt og 
aktivitet.  
 
De kommunalt eide sentralene vil ha andre roller enn de organisasjonseide. De er en del av 
den kommunale virksomhetsstyringen, og vil ha i oppdrag å fremme frivillig engasjement inn 
mot samfunnsutfordringer som det offentlig ikke kan løse. Samfunnsutfordringene gjelder i 
særlig grad økende ensomhet og behov for sosiale aktiviteter blant sårbare grupper. Frivillige 
drevne tilbud som fremmer god helse, livsglede, sosialt nettverk samt mulighet for mestring 
og deltakelse vil ha særlig stor verdi både for de frivillige og de får delta på tilbudene. 
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Den ene kommunale sentralen skal ivareta praktisk koordinering av frivillige som ikke ønsker 
å være tilknyttet en organisasjon, mens den andre sentralen skal styrke og bedre 
samarbeidet med frivillige organisasjoner innen helse- og velferdsfeltet. Tilbud som drives av 
frivillige i kommunale regi skal ha trygge rammer og være forutsigbare for deltakerne. 
 
Det blir viktig at de kommunale sentralene ikke blir en konkurrent til verken de frivillige 
organisasjonene eller de organisasjonseide sentralene, og ikke tar på seg ansvar og roller 
som krever høy grad av kvalitetssikring og ressurskrevende oppfølging. 

5.2	 Kultursektorens	samhandling	med	frivillig	sektor	
Kultursektoren tilrettelegger for frivillige lag og organisasjoner i hovedsak ved å tilby lokaler, 
anlegg, tilskudd og/eller veiledning. Kultursektoren har i begrenset grad enkeltfrivillige 
tilknyttet driften av det kommunale tjenestetilbudet, men biblioteket har for eksempel har 
knyttet til seg enkeltfrivillige som leseombud. Leseombudene har jevnlige opplesninger på 
eldreinstitusjoner og følges opp av oppsøkende bibliotektjeneste med faglige samlinger og 
forfattertreff. I tillegg har enkeltfrivillige på eget initiativ startet opp språkkafe hver søndag på 
hovedbiblioteket og hver lørdag i Vågsbygd. 
 
I byens mangfoldige kulturliv utenfor den kommunale organisasjonen er det høy grad av 
både formell frivillighet og enkeltpersoners ad hoc frivillighet. For eksempel er alle festivalene 
basert på utstrakt frivillig innsats. Kommunen samhandler med disse aktørene ved bruk av 
arenaer og økonomisk tilskudd. 
  
Kultursektoren koordinerer kommunens relasjon til flere frivillige organisasjoner som har en 
rolle innen kulturvern og kulturhistorie. For eksempel på Bragdøya hvor landets største 
kystlag har driftet og utviklet øya i over 30 år med frivillig innsats fra 650 medlemmer. Begge 
parter er fornøyd med samhandlingen og trekker frem den tydelige rollefordelingen forankret 
i en samarbeidsavtale som ett av suksesskriteriene.  
 
Fritidstjenestene har et utstrakt samarbeid med frivillig sektor både for voksne og barn i 
nærmiljøene gjennom bruk av kommunale lokaler og ulike fellesarrangementer. Kulturskolen 
samhandler tett med skolekorpsene blant annet som arbeidsgiver for dirigentene.   

Idretten	
Aktiviteten i idrettsklubber er en av bærebjelkene i det frivillige arbeidet i Norge. Selv om det 
betalte innslaget i idretten har økt de siste årene, er det fortsatt den delen av frivillig sektor 
hvor innslaget av frivillighet er størst. Det legges ned en betydelig innsats av foreldre i 
idrettsklubbene for å holde aktivitetene i gang. Man kan si det er en form for tvungen 
frivillighet hvor aktivitetene rett og slett ikke lar seg gjennomføre uten at noen foreldre melder 
seg som trenere, materialforvaltere og foreldrekontakter. Nasjonal forskning underbygger at 
den typiske frivillige innen idrett er mann med barn i husholdet og at de i større grad kan 
kjenne på forpliktelse og «tidsklemme». Samtidig opplever mange det som meningsfylt å 
følge opp barna i deres fritidsaktiviteter, og bli en del av et miljø i lokalsamfunnet.  
 
Idrettsetaten i Kristiansand kommune er ansvarlig for drift av kommunale idrettsanlegg og 
tildeler gratis treningstid til klubbene. Anleggene er også arena for kamper, konkurranser og 
turneringer hvor klubbene betaler en subsidiert leie. Idrettsetaten administrerer også en 
ordning hvor lokale idrettsklubber kan få refusjon for utgifter til leie av gymsaler på skolene. 
 
Klubbene er stort sett fornøyde med samhandlingen, selv om det kan være misnøye med 
tildelte treningstider og tilstanden på anleggene. Kristiansand idrettsråd er et fellesorgan i 
kommunen for all idrett som er registrert i Norges Idrettsforbund. Idrettsrådet er lagenes 
talerør overfor kommunen, og har som oppgave å arbeide for best mulig betingelser for 
idretten. Det har tradisjonelt blitt stilt store forventninger til idretten om å ta et 
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samfunnsansvar i forhold til inkludering, folkehelse og forebygging, slått fast i blant annet 
Den norske idrettsmodellen (St.meld. 26 (2011-2012).  

5.3	 Oppvekstsektorens	samhandling	med	frivillig	sektor	
Kristiansand har 34 kommunale grunnskoler. Det er grunnskoler i alle bydeler, og de har 
potensial til å være knutepunkt i lokalmiljøene. Det foregår mye aktivitet på ettermiddags- og 
kveldstid ved flere skoler i regi av skolen, elever, frivillige organisasjoner og nærmiljøet, men  
det finnes ingen samlet oversikt over denne slik at det ikke er mulig å si noe konkret om 
omfanget. Skolegårdene, som de senere årene er betydelig utviklet og opprustet, er åpne 
møteplasser og en viktig ressurs for nærmiljøet. 

Bruk	av	skolelokaler	
Oppvekstsektoren anerkjenner at skolelokalene er en ressurs som bør benyttes til 
samfunnes beste også utenom skoletid. Dette blir gjort i et betydelig omfang, men det er 
grunn til å tro at praksis rundt utleie til frivillige lag og foreninger varierer fra skole til skole, 
både med hensyn til omfang, tilgjengelighet og leievilkår. Ved større arrangementer av 
vesentlig betydning for byen, legger oppvekstsektoren aktivt til rette for at skolene kan 
benyttes. Institusjoner som kommer inn under lov om Voksenopplæring (studieforbund og 
lignende) har krav på gratis lokaler av kommunen. De sentrumsnære skolene blir i den 
sammenheng svært mye benyttet. 
 
Hvert år vedtas det betalingssatser for utleie av skolelokaler i forbindelse med behandlingen 
av Handlingsprogrammet. Tilbakemeldingene fra frivilligheten er at satsene er vanskelig å 
finne på nettsidene og at flere ikke vet om dem. Ordningen med refusjonsordning for 
idrettsklubbene er tungvinn og bør avvikles.  
 
Derfor vil det være et forbedringsforslag å få kartlagt omfanget av samhandling med, og 
utleie til, frivillige aktører ved skolene. Ut i fra dette kan det så igjen lages en felles strategi 
for skolenes rolle i den kommunale frivillighetspolitikken som av hensyn til økonomiske og 
administrative konsekvenser må gjøres ved rullering av handlingsprommet.  
 
Ulik praksis rundt samarbeidet med skolene kommer også frem i Utredningen om 
skolekorpsene i Kristiansand, hvor det påpekes at det ikke finnes en norm eller en instruks 
på hvordan skoleledere forholder seg til korpsene. Korpsene har ulike rammebetingelser hva 
angår låne- og leieavtaler av skolens lokaler i helger og på 17.mai. 
 
Flere byer, blant annet Oslo og Drammen, har stilt skolelokaler til disposisjon for frivillige 
organisasjoner enten gratis eller med en subsidiert leiekostnad.  

Eldre	som	ressurs	
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder er initiativtaker til lyttevenn som driftes gjennom kommunale 
eldreråd/frivilligsentraler i kommunene. 11 skoler i Kristiansand har lyttevenner som kommer 
til skolene, lytter når elevene leser og samtaler med barna. I samarbeid med 
frivilligsentralene og fylkeseldrerådet gjøres det nå en forsterket innsats for å øke antall 
skoler som tar imot lyttevenner.  

Holdningsskapende	og	humanitært	arbeid	
131 elever har dette året valgfaget «Innsats for andre» på ungdomstrinnet. Her samarbeides 
det med blant annet Røde kors. Antall elever som har valgt faget har økt betydelig de to siste 
årene. De fleste skoler er for øvrig engasjert i ulike humanitære aktiviteter i samarbeid 
frivillige organisasjoner.  
 
Oppvekstsektoren og enkeltskoler har et omfattende samarbeid med Stiftelsen Arkivet og 
deres frivillige ressurser knyttet til holdningsskapende arbeid, herunder årlig arrangement for 
alle 9. klassinger for å motvirke rasisme og diskriminering.   
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Leksehjelp	
Leksehjelptilbudet til Røde Kors en ressurs som er viktig særlig for nyankomne flytninger. 
Kongsgård skolesenter formidler aktivt tilbudene overefor målgruppen. Kommunen gir 
forøvrig tilskudd til leksehjelp-/fritidsordning i regi av Salem. 

Barne-	og	familietjenester		
Det er et frivillig engasjement for enslig mindreårige flyktninger gjennom tiltaket «Klubben», 
der Rotary stiller med frivillige voksne som bistår med skolearbeid og lekser, med City 
Changers i forhold til å knytte nettverk og kontakter i Kristiansand, gjennom å stille opp som 
besøkshjem, arrangere sammenkomster og aktiviteter og annet. Barneverntjenesten har 
samarbeid med Blå kors angående familier med små barn,  og med Kirkens 
Ungdomsprosjekt (KUP) om tiltak for vanskeligstilt ungdom.  

Helsestasjonene samarbeider med Frelsesarmeen om tiltaket «Home-Start» som skal bedre 
barnefamiliers livskvalitet gjennom frivillig innsats. Det er til enhver tid 12-14 familier og 
frivillige/familiekontakter som er i gang.  

Barnehage	
Noen av barnehagene i Vårsbygd har naturgrupper på Bragdøya. De har et samarbeid med 
kystlaget om transport og andre forhold ute på øya.  

Natteravnordningen	
I 2016 feiret natteravnene 25 års tilstedeværelse i Kristiansand. Kristiansand kommune 
drifter natteravnordningen i Kristiansand med en koordinator i 40 % stilling, plassert i 
oppvekstsektoren. Hver lørdag fra kl. 22:30 til 03:00 er det om lag 15-20 personer som går 
som natteravner i Kvadraturen. Natteravnkoordinator har avtaler med grunnskolene i 
Kristiansand, og hver helg er det to skoler som blir bedt om å stille med 4-5 personer hver. 
Det er også gjort avtaler med frivillige organisasjoner, menigheter og bedrifter om å stille 
med natteravner. I tillegg er det flere natteravner som engasjerer seg som enkeltpersoner, og 
har vært med i en årrekke. Disse motiveres av å bety en forskjell for ungdom på byen, og 
med det bidra til samfunnet.  
 
Natteravnene har et tett samarbeid med forebyggende enhet ved Kristiansand politistasjon, 
og disponerer blant annet et rom til å hente og henge fra seg jakker og vester. I tillegg har 
natteravnene avtaler med hotellene som rullerer på å være samlingspunkt.  
 
Det er et tverrsnitt av befolkningen som går natteravner, og her er de som har gått nesten 
hver lørdag i mange år, til de som går én eller noen få ganger. Mange som ikke ønsker å gå 
inn i et fast frivillig arbeid, kan være med å bety en forskjell gjennom å gå natteravn. Det er 
verdifullt at foreldre ved grunnskolene får se hvordan livet er i byen, og på den måten kan 
være kjent med hva deres egne barn møter i ungdomsalderen. Det å se de positive og 
negative sidene ved bylivet i helgene, er en verdifull kjennskap som kan deles med andre.  

5.4	 Teknisk	sektors	samhandling	med	frivilligheten		

Folkehelse	
Da kommunen i 2016 la ned tverrsektoriell frivillighetsgruppe ble det bestemt at 
«arbeidsutvalg for folkehelse får rollen som koordinerende organ for å fremme strategier for 
hva som kan mobilisere frivillighet i kommunen.»  
 
Det tverrsektorielle arbeidsutvalget for folkehelse er i 2017 usikker på om de er rette instans 
for å fremme strategier, men heller skal begrense seg til å drøfte strategier for mobilisering 
av frivillighet i kommunen.  

Velforeninger	
Det har vært en sterk økning i velforeninger i Kristiansand de siste årene. De fleste 
velforeninger har driftsavtale med Parkvesenet som gjør at de kan søke nærmiljømidler til 
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utendørs møteplasser, lekeplasser og aktiviteter. Driftsavtale er en forutsetning for å kunne 
ha lekeplassutstyr på kommunal grunn og velforeningen forplikter seg til å kontrollere 
sikkerheten på lekeplassen. Uten avtale er det kun lov å anlegge sandkasse, bord og 
benker. Igjennom driftsavtalen dekker kommunen medlemskapet i Velforbundet som igjen 
dekker ansvarsforsikringen for lekeplassen.  
 
Parkvesenet har en nærmiljøkonsulent som bistår velforeningene med rådgivning knyttet til 
prosjektering av lekeplasser, gatebelysning, informasjon om tilskudd og andre spørsmål etter 
behov. Velforeningene er lokal høringsinstans i arealsaker, og saker som angår sitt nærmiljø. 
Derfor er det en stor styrke for et nabolag å kunne gå sammen i en velforening for lettere å 
kunne fronte saker som angår sitt nærmiljø. Dugnader er en sentral del av aktiviteten i en 
velforening. Noen velforeninger arrangerer også sosiale treffpunkt, gatefester og lignende 
tiltak for å øke trivselen i sitt nærmiljø.  
 
Den største utfordringen med kommunens samhandling med velforeningene er å ha 
oppdatert oversikt over velforeningene og kontaktpersoner. Grunnet relativt stort 
gjennomtrekk i styrer og kontaktpersoner for velforeninger er det et sterkt ønske fra 
kommunen om at det alltid er en person som kan motta post selv i perioder med lav aktivitet. 

Eiendom	
Kristiansand Eiendom stiller en rekke lokaler/grunn til disposisjon for frivillige lag og 
foreninger til en subsidiert leiepris. I tillegg yter de kr 100 000 i støtte til redningsselskapets 
leieforhold i Marvika. 

Friluftsliv	
Kristiansand kommune har gode muligheter for uteaktiviteter gjennom turområder, lysløyper, 
parker og badeplasser. Parkvesenet har ansvaret for å holde oppe turområdene i 
kommunen, men flere idrettslag og løypelag bidrar også med løyperydding og vedlikehold i 
turstiområder og grøntområder rundt om i kommunen. For å bidra med løyperydding mottar 
klubbene og lagene et økonomisk bidrag i størrelsesordenen 8-12 000 kroner i året.  
 
Midt-Agder friluftsråd er et interkommunalt organ for kommunene Kristiansand, Søgne, 
Songdalen, Vennesla, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes og Lillesand. Formålet med det 
interkommunale organet er å legge til rette for opplevelser i friluft gjennom hele året, i 
samarbeid med eierkommuner og andre aktører. Midt-Agder friluftsråd driver et utstrakt 
samarbeid med frivillige organisasjoner og grupper på friluftlivsfeltet. Blant annet involveres 
historielag og idrettsklubber i utarbeidelse av turkart og turmateriell. Friluftsrådet arbeider 
særlig for at alle skal få mulighet til å delta i friluftsaktiviteter, og arrangerer opplegg for nylig  
ankomne flyktninger og asylsøkere, og for personer med funksjonshemminger.  
 

Strandryddedagen	
Hold Norge Rent har siden 2011 stått bak Strandryddedagen hvor Kristiansand kommune og 
Avfall Sør legger til rette for enkeltfrivillige og frivillige lag og foreninger. I 2016 mobiliserte 
dagen nasjonalt 18 500 registrerte frivillige, 1364 aksjoner, 377 tonn avfall ble ryddet fordelt 
på 869 000 meter strand over hele landet.  
 

Naturlos 
Naturlos er organiserte vandringer eller arrangementer i naturen under ledelse av en 
naturlos/guide. Om lag 70 ulike lag og foreninger melder inn sine turer til Midt-Agder 
friluftsråd, som igjen samler turene i en årlig turkalender. Naturloskalenderen inneholder 
turer fra hele regionen, og er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder friluftsråd, DNT 
Sør, Skogselskapet i Agder, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Lister Friluftsråd. I 
2015 var det 160 turer, og 8 ukentlige turer gjennom hele året. Turene hadde totalt 14 200 
deltakere. Turkalenderen er tilgjengelig fra www.naturlos.no. 
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Parkvesenet tilrettelegger ved å gi ut gratis søppelsekker, hente søppelet og levere det på 
miljøstasjonene. I samarbeid med Kristiansand Dykkerklubb blir deler av havnebassenget 
ryddet under vannflaten. Strandryddedagen er et godt eksempel på samhandling mellom 
frivillige lag, det offentlige og enkeltpersoners ad hoc frivillighet som fører til at flere strender 
og nærområder blir ryddet. 

5.5	 Økonomisektorens	samhandling	med	frivillig	sektor	
Administrerer kommunens økonomiske tilskudd til Den norske kirke og tilskuddsordningen 
«Tilskudd til tros- og livssynsamfunn». 

5.6	 Organisasjonsektorens	samhandling	med	frivillig	sektor	
Politisk-administrativt sekretariat har sekretærfunksjon for rådet for funksjonshemmede og 
følger opp vedtak gjort av utvalget. Personaltjenesten gjennomfører seniorkurs som 
motiverer ansatte til å delta i frivillig arbeid. 

Arrangementskoordinator	
I 2012 ble det ansatt en arrangementskoordinator i Kristiansand kommune som har ansvar 
for å forenkle arbeidet med store og små arrangementer, hvor det kreves tilrettelegging fra 
kommunen. I stedet for at arrangørene må løpe fra kontor til kontor, så blir 
arrangementskoordinatoren kontaktleddet i kommunen og koordinerer internt mot alle 
sektorer. Arrangementskoordinator skriver blant annet leiekontrakter for alle utearealer i 
kommunen, samt for idrettshaller som leies ut til ikke-idrettslige arrangementer. Festivaler, 
idrettslag, menigheter, og humanitære organisasjoner er eksempler på organisasjoner som 
arrangementskoordinator ofte blir kontaktet av. Tilbakemeldingene fra innspillsrunden med 
frivilligheten er at organisasjonene i stor grad er fornøyd med arbeidet som 
arrangementskoordinatoren gjør, og at dette har vært en vellykket satsing. 

Flerkulturell	dialog	
Kristiansand kommune ansatte en rådgiver for flerkulturell dialog i 2013 i 60 % stilling som 
økes til 100 % fra 01.04.17. Stillingen går ut på å være en kontaktperson for byens 
flerkulturelle befolkning og organisasjoner, og bidra til igangsetting av ideer og planer. 
Rådgiveren er en koordinator både internt og ut mot det flerkulturelle miljøet i forhold til å 
skape og følge opp tiltak, dialog og henvendelser. Rådgiver for flerkulturell dialog arbeider 
tett med ressurssenteret Batteriet (Kirkens Bymisjon), som har kontakt med mange 
innvandrergrupper og organisasjoner.  

Frivillighetspris		
Hvert år tildeler Kristiansand kommune frivillighetspris til mottaker som har utmerket seg med 
frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. 
Fram til og med 2012 ble det delt ut én pris enten til enkeltperson eller organisasjon. Fra og 
med 2013 gis det frivillighetspris både til enkeltperson og organisasjon. Hvem som helst kan 
nominere og det er en politisk oppnevnt jury som tildeler prisen. I juryen sitter en politisk 
representant fra kulturstyret, en fra helse- og sosialstyret, en fra oppvekststyret, en 
representant fra frivillighetssentralene og en representant fra frivillig organisasjon.  
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6	Frivillighetens	inkluderingsrolle	
Nasjonale myndigheter uttrykker stadig høyere ambisjoner på frivillighetens vegne. En rekke 
politiske dokumenter de siste årene vektlegger frivillighetens betydning i det å være med på 
å løse sentrale samfunnsutfordringer. Et felt hvor sivilsamfunnet på en særlig måte er tenkt å 
skulle bidra, er å sørge for at alle skal ha mulighet til å delta i frivillig aktivitet.     
 
Også i Kristiansand kommune har det de siste årene vært et økende fokus på frivillighetens 
rolle i det å inkludere ulike grupper. I de følgende avsnittene vil vi derfor forsøke å si noe om 
hvor opptatt frivillig sektor er av inkludering, hvordan frivillige organisasjoner arbeider for å 
inkludere, samt kommunens rolle i dette arbeidet.  

6.1	 Lavinntektshusholdninger	og	deltakelse	i	fritidsaktiviteter	
I Kristiansand kommune vokser 2000 barn opp i husholdninger med lavinntekt. Dette utgjør 
11,6 % av alle barn under 18 år i kommunen. Lavinntekt defineres som 60 % av nasjonal 
medianinntekt. Arbeid rettet mot personer med lavinntekt, og spesielt barn under 18 år, er et 
prioritert satsingsområde både nasjonalt og i Kristiansand kommune. En sentral del av dette 
arbeidet handler om å inkludere barn i lavinntektsfamilier i fritidstilbud.  
 
I 2015 la regjeringen frem en strategi mot barnefattigdom2. Et av hovedsatsingsområdene er 
deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter, kultur og idrett. Forskning har vist at barn i 
lavinntektshusholdninger deltar i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter enn andre.  
 

Frivillige organisasjoner innen idrett, kunst og kultur er viktig for barn og unge. 
Deltakelse i frivillige organisasjoner gir tilgang til opplevelser, mestring, venner og 
sosial tilhørighet. Å legge til rette for deltakelse på ulike fritidsarenaer i 
lokalsamfunnet er av stor betydning for en god oppvekst (Fra regjeringens strategi 
mot barnefattigdom, 2015)  

 

                                                
2https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/  
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2009: Ester Skreros      1999: John Humbrostad 
2008: Gunnar Gundersen     1998: Olaug Lykkedrang 
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I 2016 underskrev regjeringen sammen med KS og en rekke sentrale aktører i Frivillighets-
Norge Fritidserklæringen3 som gir alle barn, uavhengig av sosial og økonomisk status, 
mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Senere i 
kapittelet kommer det mer om hvordan Kristiansand kommune kan arbeide for å nå dette 
målet i samarbeid med frivilligheten.  

Nye	mønstre	–	trygg	oppvekst	
Kristiansand kommune startet prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst i 2015. Målet for 
prosjektet er å bryte mønstre hvor lavinntekt, og utfordringer som følger av lavinntekt, 
overføres fra en generasjon til neste generasjon. Prosjektet løper langs to hovedspor. Det 
første sporet handler om å prøve ut en arbeidsmetodikk med familiekoordinatorer i NAV som 
skal følge opp barn og voksne i familier med lavinntekt. Familiekoordinatorene kobler inn 
frivillige organisasjoner med utgangspunkt i den enkelte families behov. Det er en klar 
målsetting om at alle barna i lavinntektsfamiliene skal kunne delta i en fast, ordinær 
fritidsaktivitet.  
 
Det andre sporet i prosjektet handler om å etablere strukturer for samhandling på tvers av 
sektorene i kommunen, og mot frivillig sektor. Prosjektleder har brukt tid på å finne ut hvem 
av organisasjonene som gjør hva overfor denne gruppen. Inntrykket er at det er mange 
organisasjoner som driver arbeid rettet mot målgruppen, og at potensialet for samarbeid er 
stort.  

Data	fra	spørreundersøkelsen	
I spørreundersøkelsen ønsket vi å finne ut om organisasjonene er opptatt av inkludering, og 
hvordan de arbeider for å få det til. Under er en graf som viser om organisasjonene opplever 
at personer ikke har råd til å delta i aktivitetene.  
 
 

 
Figur 2: Svar på spørsmålet «Opplever dere at personer ikke har råd til å delta i aktivitetene som deres 
organisasjon arrangerer?» Antall svar: 280.  

Vi ser at det er få organisasjoner som sier at dette er et stort problem for dem, men over 
halvparten opplever fra tid til annen at de kommer i kontakt med personer som ikke kan delta 
grunnet økonomi. 
 
I neste spørsmål spør vi om hva organisasjonene gjør for å inkludere personer med 
lavinntekt. Det er mange som svarer på dette spørsmålet, og svarene tyder på at det er et 
stort ønske å inkludere personer i lavinntektshusholdninger. Et svar som går igjen er at 
                                                
3https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeri
ngen.pdf  
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organisasjonene har gratis aktiviteter og arrangementer, og at deltakelse for personer med 
lavinntekt derfor ikke er et stort problem. En del finansierer aktiviteten gjennom 
dugnadsarbeid, og sikrer på den måten at kostnader knyttet til arrangementer holdes så lav 
som mulig. En idrettsklubb skriver følgende: 
 

Vi har en aktiv politikk på å holde medlemsavgift så lav som mulig. Vi gjør også svært 
sjeldent bruk av egenandeler. Vi har heller ikke krav om anskaffelse av utstyr, 
idrettslaget sørger for det nødvendige. Alle fellesaktiviteter, som turer, cuper og 
arrangement, skal utgangspunktet finansieres gjennom fellesdugnader, uten bruk av 
egenandeler. «Alle skal med!» 
 

Mange skriver at de har målrettede tiltak mot personer med lav betalingsevne, i form av 
sponsing, betalingsfritak eller frivillig betaling. Dette dekkes enten av de andre medlemmene, 
av avsatte midler, eller støtte fra offentlige tilskudd. Noen skriver også at de har utstyr til 
utlån for de som ikke har råd til å betale for eget utstyr. Problem med lav betalingsevne 
dukker særlig opp i anledning turer, turneringer og større arrangementer. Løsningen blir da å 
sponse turene, og se hva man kan finne av penger i klubbkassa. Flere lufter en bekymring 
for hvor langt en klubb kan strekke seg for å inkludere personer med lav betalingsevne.  
 

Vi forsøker å støtte dem økonomisk, men ser nå at det blir en større andel med 
betalingssvake medlemmer og synes det er vanskelig å finne støtteordninger for 
disse medlemmene. Vi syns det er svært viktig at alle får mulighet til å delta, men når 
andelen betalingssvake blir så mange som det utviklingen viser, vil det gå utover 
driften av klubben.  

 
Idrettens storbyprosjekt som forvaltes av Idrettsrådet, har en støtteordning hvor klubbene 
kan søke om å få refundert manglende betaling av medlemskontingenter fra barn og unge. 
 

Deltakelse	i	fritidsaktiviteter	
Deltakelse i ordinære fritidsaktiviteter er viktig fordi det gir barn og unge tilgang til sosial 
kapital. Sosial kapital er viktig her og nå, men også i forhold til fremtidig utvikling. Dersom 
fritidsaktiviteter har høye kostnader eller krever dyrt utstyr ekskluderer det barn i 
lavinntektsfamilier og begrenser deres muligheter til å utvikle sosial kapital. Kommunen 
ønsker derfor å sikre barn og unges tilgang til og muligheter for å delta i ordinære 
fritidsaktiviteter. Spørreundersøkelsen gjort i forbindelse med frivilligmeldingen viser at det er 
stor vilje i de frivillige organisasjonene for å få til inkludering.  
 
Økonomi kan være en barriere for deltakelse, men også andre faktorer spiller inn. Andre 
terskler som hindrer deltakelse kan være manglende erfaring eller lav selvtillit. Å kjenne på 
usikkerhet når man går inn i nye situasjoner er universelt, og det kan bli en barriere. For å nå 
intensjonen med Fritidserklæringen må vi sette søkelys på hvordan vi møter barrierene, både 
de økonomiske og sosiale. Kommunens knutepunktfunksjon skal sikre samhandling og være 
koblingen mellom målgruppe og tilbudene som finnes. 

6.2	Personer	med	innvandrerbakgrunn	og	deltakelse	i	frivillig	sektor	
Forskning viser at minoritetsbefolkningen deltar i mindre grad en majoritet i frivillige 
organisasjoner. En stor del av forskjellene kan forklares ut i fra sosioøkonomiske faktorer, 
slike som sysselsetting, vedvarende lavinntekt og fattigdom, i tillegg til botid og 
norskferdigheter. En kunnskapsstatus fra 2016 viser følgende4: 
 

                                                
4 Hentet fra: http://sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Hovedfunn/node_100169. 
Kunnskapsoversikten fra 2016 bruker begrepet «minoritetsbefolkning» som en samlebetegnelse på 
personer som selv har innvandret til Norge, og norskfødte barn med to foreldre som er født i utlandet.   
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- Minoritetsbefolkningen er underrepresentert som medlemmer i de fleste typer 
organisasjoner. Unntaket er menigheter/religiøse foreninger og innvandrerforeninger.  

- Minoritetsungdom deltar mindre i organisert idrett enn majoritetsungdom, og dette 
gjelder særlig for minoritetsjenter.  

- Studier av flerkulturelle lokalsamfunn viser at aktivitetstilbud av og for etniske 
minoritetsgrupper er langt mer omfattende enn hva lokale myndigheter fanger opp 
gjennom sine frivillighetsregistre.  

- Den typiske frivillige i minoritetsbefolkningen ligner den typiske frivillige i 
majoritetsbefolkningen: Mann med høy utdanning og inntekt, og med bredt sosialt 
nettverk. I tillegg har lang botid og gode norskferdigheter en positiv effekt på 
deltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn. 

 
Personer med innvandrerbakgrunn opplever en rekke barrierer for deltakelse i det norske 
foreningslivet. Det kan også være en utfordring for tradisjonelle norske organisasjoner å nå 
ut til nye befolkningsgrupper, og krever at man legger ned ressurser for å lykkes. Lokale 
myndigheter kan spille en koordinerende rolle for å stimulere til økt deltakelse og samarbeid.  

Mobilisering	av	frivilligheten	i	forbindelse	med	flyktningkrisen	
I 2015 oppstod det en flyktningkrise i Europa med stor tilstrømning av flyktninger og 
asylsøkere. Det ble snart klart at det var et stort behov for bistand fra sivilsamfunnet for å 
møte situasjonen. Kristiansand kommune tok grep for å styrke og samordne flyktninge- og 
integreringsarbeidet i kommunen og det ble opprettet en sideorganisasjon for å lede det 
samordnede flyktningarbeidet i Kristiansand kommune. Det oppstod et stort sivilt 
engasjement i befolkningen som fikk utløp gjennom de tradisjonelle frivillige 
organisasjonene, men også et betydelig ad hoc preget engasjement gjennom sosiale medier 
og mer spontane former for organisering.  
 
Det samordnede flyktningarbeidet i kommunen involverte frivillige aktører i en tidlig fase, og 
opplevde et stort engasjement blant annet gjennom ad hoc initiativer som Refugees 
Welcome to Agder. Det foregikk pengedonasjoner til frivillige organisasjoner, og innsamling 
av klær og utstyr til nyankomne flyktninger og asylsøkere. I tillegg var det mange 
organisasjoner som opprettet ulike fritidstilbud og norskopplæringstilbud. Kristiansand 
kommune etablerte en egen kontaktperson for organisasjoner som ønsket å engasjere seg i 
forbindelse med flyktningsituasjonen.   
 
Konsulentselskapet PWC bidro gratis som en del av sitt samfunnsansvar til utarbeidelse av 
en rapport om hvordan flyktningarbeidet kunne forbedres generelt og opp mot frivillige 
organisasjoner5. Anbefalingene som ble gitt var å fokusere samarbeidet med frivillig sektor 
omkring noen avgrensede organisasjoner. Ut i fra dette valgte kommunen å ha et spesielt 
samarbeid med Røde Kors, Kristent interkulturelt arbeid (KiA), Domkirken menighet og 
fotballklubben Donn. Likefullt samarbeider kommunen med et bredt sett av frivillige 
organisasjoner, grupper og enkeltpersoner. Det var spesielt mange kristne organisasjoner og 
menigheter som mobiliserte og engasjerte seg i flyktningkrisen, men også mange innenfor 
andre deler av frivilligfeltet meldte seg på. Man er nå i starten av lage en ordning hvor 
flyktninger som bosettes i kommunen får en nærmiljøkontakt i nabolaget. Det skal ikke 
erstatte noe, men er et tillegg til de etablerte tilbudene som finnes gjennom frivillige 
organisasjoner. Den akutte fasen når det gjelder tilstrømning har roet seg og noen av ad hoc 
initiativene jobber for å definere sin rolle i et endret landskap.  
 
Data	fra	spørreundersøkelsen	
Det var 287 organisasjoner som svarte på spørsmålene om inkludering av personer med 
innvandrerbakgrunn i spørreundersøkelsen. 
 

                                                
5 https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/atte-forbedringspunkter/  
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Vi ser at omkring 60 % av organisasjonene som har svart oppgir at de arbeider for å 
inkludere personer med innvandrerbakgrunn i enten liten eller stor grad. Det er likevel en 
ganske stor andel som skriver at dette ikke oppleves som relevant for dem. 

 

 
Figur 3: Svar på spørsmålet «Arbeider dere for å inkludere personer med innvandrerbakgrunn?». Antall svar 287.  

Mange har gitt tilbakemeldinger på hvordan de arbeider for å inkludere personer med 
innvandrerbakgrunn. Et svar som går igjen er at «alle er velkommen», men det er også flere 
som har satt i gang konkrete prosjekter og arbeider systematisk. Her finner vi ulike tiltak som 
«språk-kafé» og fotballtrening, men ofte handler det om tett oppfølging for å inkludere i de 
aktivitetene organisasjonene tilbyr. Et musikkorps skriver:  
 

Vi jobber aktivt med å få nye medlemmer, bruker mye tid på å få foresatte til å forstå vår drift 
og hva det innebærer at deres barn blir medlem. Vi organiserer transport til og fra øvelser og 
arrangementer, osv.  

 
Flere er inne på at det krever betydelig innsats for å få personer med innvandrerbakgrunn til 
å bli involvert i organisasjonens aktiviteter, og at det er barrierer som må overvinnes.  

6.3	 Inkludering	av	personer	med	funksjonshemminger	i	frivillig	sektor	
Tall hentet fra Bufdir viser at det ikke er noen forskjeller mellom personer med nedsatt 
funksjonsevne og befolkningen for øvrig når det gjelder deltakelse i frivillige organisasjoner 
og medlemskap i lag eller foreninger. Det er likevel store variasjoner i deltakelse. Personer 
med nedsatt funksjonsevne deltar i betydelig mindre grad i den organiserte idretten, både 
som medlemmer og frivillige.  
 
En rapport fra 2011 viser at personer med nedsatt funksjonsevne er mer aktive enn 
befolkningen ellers innenfor sosiale tjenester og rusomsorg, og at de legger mer enn tre 
ganger så mye frivilligtimer ned i slike organisasjoner enn befolkningen ellers. Personer med 
nedsatt funksjonsevne er også mer aktive innenfor helse, pleie og omsorgsarbeid enn 
befolkningen ellers.  

Samhandling	med	kommunen	
Ifølge Brønnøysund-registeret finnes det om lag 50 ulike diagnose- og 
rettighetsorganisasjoner for funksjonshemmede i Kristiansand. De fleste av disse er igjen 
medlem av en av paraplyorganisasjonene innenfor funksjonshemmingsfeltet. Det er 
hovedsakelig to store paraplyer, SAFO og FFO. Det er mye frivillighet som foregår på dette 
feltet lokalt, selv om de største organisasjonene har lønnede medarbeidere.   
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Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) - er en 
paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk forbund for 
utviklingshemmede, og Foreningen Norges Døvblinde.  
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) – er en paraply som organiserer 83 
medlemsorganisasjoner, alt fra små diagnoseforeninger til større organisasjoner som favner 
ulike diagnoser og sykdommer. 
 
SAFO og FFO er representert i Råd for funksjonshemmede som er et rådgivende organ i 
Kristiansand kommune som gir råd til politisk og administrative organer. I tillegg er 
funksjonshemmedes organisasjoner representert i en del arbeidsgrupper og 
samarbeidsutvalg innenfor helse- og sosialsektoren.  
 
Både FFO og NHF savner en kontaktperson i kommuneadministrasjonen selv om de har god 
kontakt med politikerne og er representert i flere arbeidsgrupper og samarbeidsutvalg. 
Generelt ønsker de å bli tidligere involvert i prosessene samt ha møterett i HS-styret. Det er 
et potensiale for bedre involvering av diagnoseforeningene der det er aktuelt, hvor dialogen i 
dag stort sett går via paraplyorganisasjonene. De frivillige på dette feltet skiller seg ut fra 
andre typer ved at flere av dem har mer tid til frivillig aktivitet på dagtid og de ønsker seg inn i 
et felleskap med andre frivillige organisasjoner. Et annet ønske som kom frem i intervjuene 
var uformelle arenaer for å kunne gjøre felles tiltak og prosjekter.  

Data	fra	spørreundersøkelsen	
279 organisasjoner svarte på spørsmålene om inkludering av personer med 
funksjonshemminger.  
 

 
Figur 4: Svar på spørsmålet «Arbeider dere med å inkludere personer med funksjonshemminger i 
organisasjonens aktiviteter?» Antall svar: 279.  

I overkant av 20 % av organisasjonene svarer at de arbeider i stor grad med inkludering, 
mens rundt 40 % arbeider i liten grad med å inkludere personer med funksjonshemminger. 
Dette er på samme nivå som dem som oppgir at de arbeider med å inkludere personer med 
innvandrerbakgrunn. Det er stor grad av sammenfall av organisasjoner som sier at de 
arbeider for å inkludere personer med funksjonshemming og personer med 
innvandrerbakgrunn (om lag 80 %). 
 
I tilbakemeldingene for hvordan de arbeider med inkludering er det ulike former for 
tilrettelegging som går igjen, både når det gjelder lokaler for aktivitetene og selve 
aktivitetene. En del forteller at de har egne aktiviteter for funksjonshemmede, mens andre 
arbeider for å inkludere i ordinære aktiviteter. En av byens festivaler sier følgende: 
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Festivalen er tilrettelagt for gjester med funksjonshemming og hvor deres ledsager kommer 
gratis inn. Vi har også hatt frivillige i både rullestol og med andre funksjonshemninger og vi 
tilpasser arbeid disse kan gjøre, da vi ønsker å inkludere og involvere alle hos oss. 
 

Det er fortsatt en vei å gå for å bygge ned barrierer for deltakelse ved kulturarrangementer. 
En nasjonal undersøkelse oppgir 1 av 10 personer med nedsatt funksjonsevne at manglende 
tilgjengelighet hindrer dem fra å delta i kulturarrangementer. 

6.4	 Stor	vilje	til	å	inkludere	
Under er en graf som sammenstiller svarene på hvor viktig organisasjonene synes det er å 
inkludere ulike grupper i sin organisasjons aktiviteter.  
 
 

 
Figur 5: Sammenstilling av svar på hvor viktig det er å inkludere personer med lav betalingsevne, 
funksjonshemminger og innvandrerbakgrunn i organisasjonens aktiviteter. 

Jevnt over ser vi at organisasjonene i stor grad har et ønske om å inkludere personer som av 
ulike grunner kan ha større barrierer for deltakelse i frivillige organisasjoner. Vi ser likevel at 
det er betydelige forskjeller mellom ulike grupper. Det er flere som synes at det er svært 
viktig å inkludere personer med lav betalingsevne, enn personer med funksjonshemminger 
og innvandrere. Holder vi sammen svarene på «ganske viktig» og «svært viktig» varierer 
svarene mellom 38 - 55 %.  
 
Det er en relativt stor gruppe som har svart «ikke relevant». Det er 43 organisasjoner som 
har svart «ikke relevant» på alle tre gruppene, noe som utgjør om lag 50 % av variasjonen. 
De resterende 40 - 50 organisasjonene som har svart «ikke relevant» har differensiert på de 
ulike gruppene. Det er vanskelig å si noe om hvorfor det er såpass stor variasjon i svarene. 
Mulige årsaker kan være at det har festet seg ulike oppfatninger om hvor ressurskrevende 
det vil være å inkludere de ulike gruppene, og hvor store tilpasninger som behøves.  
 
Frivilligheten bør være fri og uavhengig og et spørsmål som melder seg er om det kan 
forventes at en svært mangfoldig frivillig sektor skal ta et inkluderingsansvar. Skal man 
forvente at hele frivilligfeltet arbeider aktivt for å inkludere ulike grupper, eller dreper man da 
samtidig noe av frivillighetens autonomi og egenart. Et av Frivillighet Norges 10 
frivillighetspolitiske bud er nettopp å anerkjenne frivillighetens egenart. Motivasjonen for å 
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engasjere seg i frivillig arbeid vil være svært forskjellig for hva slags type frivillig organisasjon 
man snakker om. Om man er med i en hobbyforening er det først og fremst hobbyen man 
samles om, men om man er aktiv i en organisasjon som driver sosialt arbeid er 
samfunnsansvaret mye mer åpenbart. Det er viktig å være klar over mangfoldet i frivillig 
sektor og differensiere tiltak mot de ulike delene av frivilligfeltet.  
 
 
 

7	Tilskuddsordninger	
Tilskudd er en viktig inntektskilde for frivillig sektor. Flere undersøkelser de senere årene har 
prøvd å stadfeste hvor stor andel av inntektene til frivillig sektor som kommer fra tilskudd, og 
resultatene spriker noe. Deloitte sin «Forsknings- og utredningsoppdrag: En oversikt og 
analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører» på bestilling fra 
Kulturdepartementet sier at tilskudd utgjør 35,3 % av organisasjonenes inntekter i 2013. 
Totalt estimerer de tilskudd til nasjonale organisasjoner i Norge til å utgjøre 27,1 MRD. Den 
største andelen av tilskuddene går til sosiale tjenester, idrett og tros- og 
livssynsorganisasjoner.  
 
Tilskudd utgjør en vesentlig del av organisasjonenes inntekter i samtlige kategorier og er 
særlig høy innen idrett (82 %), sosiale tjenester (56,6 %) og utdanning og forskning (55,6 %). 
Økningen i totale tilskudd fra 2009 til 2013 er på 23 % og undersøkelsen viser at det er 
organisasjoner som leverer sosiale tjenester som har hatt den største økningen med 38 % 
foran utdanning og forskning (32,6 %) og interesseorganisasjoner (32,1 %).  

7.1	Kommunenes	tilskuddsordninger	
Kommunen har en rekke ulike støtteordninger. De fleste står omtalt på kommunens nettside, 
www.kristiansand.kommune.no/tilskudd eller i vedlegget til handlingsprogrammet med 
oversikt over støtte til alle typer organisasjoner.  
  

Tilskuddsordninger som frivillig sektor kan søke på Budsjett 
2018 

Økonomisektoren:  
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 22 800 000 
Helse- og sosialsektoren:  
Samlelegatet for tilskudd til organisasjoner 983 000 
Tilskudd til frivilligsentraler 1 568 000 
Kultursektoren:  
Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 1 230 000 
Satsing på rytmisk musikk  1 000 000 
Tilskuddsordning til kunst- og kulturformål 1 150 000 
Tilskudd til festivaler 1 470 000 
Tilskudd til skolekorps  930 000 
Aktivitetsmidler idrett – kommunal andel storbymidler 400 000 
Tilskudd til orienteringskart 200 000 
Arrangementer i nærmiljøet 160 000 
Tilskudd funksjonshemmede barn og unge 122 000 
Tilskudd til private grendehus  76 000 
Tilskudd til ungdomstiltak i Samsen kulturhus 50 000 
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Tilskuddsordninger som frivillig sektor kan søke på Budsjett 
2018 

Teknisk sektor:  
Nærmiljømidler til utendørs møteplasser 580 000 
Løyperydding 44 000 
Tilskudd vedlikehold privat vei 515 000 
 
Kun et fåtall av ordningene er utelukkende forbeholdt frivillige organisasjoner.  
 
 
Enkelte sentrale aktører mottar årlig driftstilskudd fra kommunen over egen post i budsjettet. 
Formålet er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens 
overordnede målsettinger for utviklingen av byen. Ved å gi årlig driftsstøtte over egen post 
signaliserer kommunen ønske om et langsiktig samarbeid som gir mottakerne nødvendig 
forutsigbarhet for egen drift. Mottakere av tilskudd fra egen post skal normalt ikke kunne 
søke om tilskudd fra kommunens øvrige tilskuddsordninger. Blant mottakerne av årlig 
driftstilskudd finnes det også frivillige organisasjoner. 
 
I tillegg yter kommunen betydelig indirekte støtte til frivillig sektor gjennom fritak av 
eiendomsskatt og gratis eller sterkt subsidiert leie av lokaler, arealer, anlegg og bygg. 
 
Ett viktig prinsipp for kommunenes tilskuddsordninger er likebehandling og åpenhet. De 
kommunale tilskuddsordningene blir lyst ut via kommuneportalen, sosiale medier og som 
kunngjøring i avisen. De fleste ordningene prioriterer aktiviteter og prosjekter. 
Tilbakemeldingene fra frivilligheten er at slike tilskudd er viktige for finansieringen av 
aktiviteter, men at det også er et ønske om økonomisk bidrag til selve driften av 
organisasjonen.  

7.2	Statlige	tilskuddsordninger	
Ved gjennomgang av statens tilskuddsordninger6 finner vi 140 statlige tilskuddsordninger 
forbeholdt frivillige organisasjoner eller hvor det i tillegg er åpent for sosiale entreprenører og 
det offentlige.  
 
I flere av ordningene har Kristiansand kommune bidratt til at frivillig sektor alene eller 
sammen med det offentlige har mottatt betydelige midler. Flere av kommunens ansatte 
veileder frivillig sektor opp mot søknadsfristene og i noen av ordningene sender Kristiansand 
sine prioriteringer via et av utvalgsstyrene.  

Nasjonal	tilskuddsordning	mot	barnefattigdom	
Ordningen med kr 178 millioner til fordeling styrt av Bufdir er åpen for offentlige, frivillige, 
ideelle og private søkere. Kristiansand kommune gir sin vurdering og prioritering av 
innkomne søknader igjennom vedtak i Kulturstyret som sendes til Bufdir før deres 
saksbehandling. Kommunen må forplikte seg til å inneha en knutepunktfunksjon for 
samarbeid med frivillig sektor og familiene i målgruppen. Målet er at kommunene skal ha en 
god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. Knutepunktet skal 
fungere som et bindeledd mellom de familiene som trenger hjelp og de tiltakene som finnes i 
kommunen og er lagt til prosjektet «Nye mønstre, trygg oppvekst» 
 
I perioden 2014 – 2016 har aktører i Kristiansand inkludert kommunen fått innvilget totalt kr 
6,71 millioner, hvor frivillige og ideelle organisasjoner har mottatt kr 1,445 millioner i tilskudd.  

                                                
6 https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-frivillig-virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-
organisasjoner/id2342820/ 
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Barne-	og	ungdomstiltak	i	større	bysamfunn	
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og 
ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Målgruppe for 
tilskuddsordningen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte 
ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 
 
I perioden 2014- 2016 har aktører i Kristiansand inkludert kommunen fått innvilget kr 3,75 
millioner, hvor 1,65 millioner har gått til frivillige foreninger.  

Frivillig	virksomhet	i	lokalsamfunn	som	bidrar	til	deltakelse,	dialog	og	samhandling	
Ordningen var tidligere administrert av Vest-Agder fylkeskommune, men ble i 2015 lagt om til 
å omfatte de 20 kommunene med flest innvandrere istedenfor landets 19 fylker. 
Tilskuddsordningen er delt inn i «Driftstilskudd for innvandrerforeninger» og «Frivillig aktivitet 
i lokalsamfunnet» hvor 1 million kr er fordelt til organisasjoner i Kristiansand i perioden 2015-
2017. Ordningen administreres av kulturdirektørens stab og er til politisk orientering hos 
Kulturstyret.  

Tilskudd	til	lokal	forebygging	av	radikalisering	og	voldelig	ekstremisme	
Som et resultat av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 
utgitt i 2014, ble det i 2015 etablert to nye tilskuddsordninger som rettet seg spesifikt mot 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.  
 
Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme administreres av IMDi 
og tildeles kun til kommuner, forutsatt et samarbeid med lokale frivillige aktører og sett i 
sammenheng med kommunens SLT-arbeid. Kristiansand kommune opprettet en 
tverrsektoriell prosjektgruppe bestående av SLT-koordinator, rådgiver for flerkulturell dialog 
og kulturdirektørens stab som samme med det flerkulturelle frivilligfeltet over 2 år har fått 
tilskudd til 8 prosjekter på kr 820 000 av totalpotten på kr 10 millioner.  

Idrettens	storbyprosjekt	
Tilskuddsordningen skal stimulere idrettsklubber til å inkludere grupper som faller utenfor den 
organiserte idretten og forvaltes av Idrettsrådet. Målgruppene er inaktive barn og ungdom, 
barn og ungdom med problematferd, innvandrergrupper og barn og ungdom i husholdninger 
med lav betalingsevne. I 2016 bestod tilskuddsordningen av en overføring fra Kristiansand 
kommune på 400 000 kroner, og en overføring fra Norges Idrettsforbund på 675 000 kroner.  
 
Midlene går til aktivitetstiltak i klubbene, dekning av tapte inntekter som følge av at barn og 
ungdom ikke har råd til å betale medlemskontingenten og til hjelpetrenertiltak. Idrettens 
storbyprosjekt ble evaluert i 2015, og utviklingen går i retning av at stadig flere av midlene i 
tilskuddsordningen går til å dekke kontingenter til barn og ungdom i husholdninger med lav 
betalingsevne. Rapporten er tilgjengelig fra Kristiansand kommunes nettsider7  

Lotteriinntekter	og	tilskudd	fra	spillemidler	
Gjennom grasrotandelen kan alle som spiller på Norsk Tipping sine spill velge å gi 7 % av 
beløpet de spiller for til et lokalt lag eller forening, forutsatt at organisasjonen er registrert i 
det nasjonale Frivillighetsregisteret. Halvparten av Norsk Tipping sine 2 millioner spillere har 
registrert seg som giver hos 26 508 forskjellige frivillige lag og foreninger.  
 
I 2016 var det 302 forskjellige organisasjoner som mottok kr 5,7 millioner fra 13 097 givere i 
Kristiansand. 
 
I finansieringen av nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, friluftsområder og annen infrastruktur er 
spillemidlene viktig. Kristiansand kommune mottok kr 25 millioner til idrettsanlegg og kr 1,1 
millioner til nærmiljøanlegg i 2016. 

                                                
7 https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/kultur-idrett-og-fritid/kultur/planer-og-prosjekter/rapport-
idrettens-storbyprosjekt.pdf 
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Den største tilskuddsordningen i statens kulturbudsjett er momskompensasjon til frivillige lag 
og organisasjoner som har hatt en økning på mer enn 350 millioner siden 2013, og det ble i 
2016 delt ut 1,3 milliarder til ca. 23 000 organisasjoner. I Kristiansand ble det tildelt 25,3 
millioner fordelt på 349 organisasjoner.  

Data	fra	undersøkelsen	
Av de 221 som svarte på spørsmålet om deres organisasjon har hatt kontakt med 
kommunen siste 12 måneder svarer halvparten av dem at økonomiske tilskudd var formålet 
med kontakten. Andelen er identisk med undersøkelsen fra 2008.  
 
Fra undersøkelsenes kvalitative tilbakemeldinger kan vi lese at selv om mange er fornøyd og 
er takknemlig for tilskuddet ønskes det jevnt over mer tilskudd til egen organisasjon. Flere 
organisasjoner etterlyser en bedre oversikt på kommunen sin hjemmeside og det stilles 
spørsmål til hvorfor de må betale mer for leie av offentlige bygg enn de får i tilskudd. Enkelte 
av idrettsklubbene etterlyser driftstilskudd for å lønne ansatte som kan koordinere det 
frivillige arbeidet. Kommunenes satsning på Foreningsportalen blir trukket frem som positiv.  
 

 
 
Figur 6: Svar på spørsmålet «Hvor fornøyd er dere med tilskuddene som kommunen utlyser?».  Antall svar: 200. 
 
En del av organisasjonene hovedsakelig fra kultur og idrettsfeltet etterlyser også 
tilskuddsordninger for voksne og det er et ønske om mer forutsigbar flerårig driftstilskudd. 
Driftstilskudd til amatørkultur for voksne prioriteres ikke i kultursektoren, men 
organisasjonene kan søke prosjekttilskudd til publikumsrettede aktiviteter.  
 
Korpsene var i stor grad samstemte om at de synes at kommunen ikke gjorde nok for byens 
korpsmiljø i 2016. Tilbakemeldingene gikk blant annet på at tilskuddene var for lave, 
overføringen av midler fra voksenkorpsene til skolekorpsene var en fallitterklæring, det var 
lite aktiv støtte til elevplasser i kulturskolen for korpsmusikanter og idretten ble alltid prioritert 
foran korpsene.  
 
Kommunen gav i 2017 kr 870 000 i tilskudd til byens skolekorps. Skolekorpsene har gratis 
leie på skolene til øvelser og kulturskolen dekker deler av lønnskostnadene til dirigentene. 
Kommunen i samarbeid med Cultiva tok i 2017 initiativ til en utredning om skolekorpsene i 
Kristiansand. Som en videreføring av utredningen arbeider kommunen i samarbeid med et 
nyopprettet Kristiansand Musikkorpsforum med å ferdigstille en handlingsplan for skolekorps 
i Kristiansand. Flertallskoalisjonen i kommunen vedtok i tillegg i desember 2017 å tildele kr 
400 000 i ekstra støtte til korpsene i 2018, og videre kr 200 000 i 2019 – 2021. Ekstrastøtten 
og handlingsplanen blir viktige verktøy i den videre satsingen på skolekorps i Kristiansand. 
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8	Lokaler	og	utstyr	
Kristiansand kommune disponerer et stort utvalg av lokaler og uteområder som brukes av 
frivilligheten. Halvparten av de frivillige organisasjonene kjenner ikke til tilbudet og oversikten 
på kommuneportalen https://www.kristiansand.kommune.no/kultur-og-fritid/til-leie/ er 
mangelfull.  Samtlige lokaler og uteområder som er på kommuneportalen administreres av 
kultursektoren eller arrangementskoordinatoren.  
 
Tilbakemeldingene fra frivilligheten var at utleie av lokaler er for personavhengig og at det er 
for vanskelig å finne tilgjengelige lokaler i nærmiljøet. Det er et ønske om en mer helhetlig 
utleiepolitikk, enklere booking og bedre informasjon om tilgjengelige bygg og anlegg. Flere 
av organisasjonene reagerer på prissettingen av lokaler og at de må betale mer for bruk av 
kommunens lokaler enn organisasjonen får i tilskudd. Utleiesatser vedtas for øvrig årlig av 
Bystyret ved behandlingen av handlingsprogrammet.  
 
Spesielt på utleie av skolelokaler er det sprikende erfaringer fra det frivillige feltet. Noen 
aktører mener de har gjennom personlig kjennskap til skoleadministrasjonen enklere tilgang, 
mens andre har vanskelig for å få innpass. Den beste tilbakemeldingen fra de frivillige 
organisasjonene kom på samhandlingen med fylkeskommunen sine skoler.  
 
Ved siden av økonomisk tilskudd er fysisk infrastruktur for frivillig arbeid kommunenes mest 
effektfulle bidrag for å styrke frivillig sektor. Kommunens rolle er å tilrettelegge for 
møteplasser og rammer, og frivillig sektor fyller arenaene med innhold og aktivitet. Det er, 
som i 2010, mye uutnyttet kapasitet når det gjelder lån og leie av lokaler og anlegg, og det er 
fortsatt en vei å gå på å samordne praksis mellom enheter og sektorer.  
 
Trondheim kommune har en god nettbasert portal for utleie av kommunens lokaler på 
http://booking.trondheim.kommune.no og flere andre byer er i ferd med å ta i bruk tilsvarende 
sider. 

Utstyrslagre	til	Fritidsetaten	
Fritidsetaten øst og Fritidsetaten vest driver hvert sitt utstyrslager henholdsvis på Strømme 
senter i Randesund og Slettheia grendehus. Utstyrslagrene inneholder sports- og fritidsutstyr 
som kan lånes ut gratis til skoler, lag og foreninger og andre som driver arbeid blant barn og 
ungdom.  Utstyrslagrene er nå med i BUA (https://www.bua.io/bua-kristiansand-ost og 
https://www.bua.io/bua-kristiansand-vest), som er en nasjonal forening som skal gjøre det 
enklere for barn og unge å låne utstyr til sport, lek og tur. BUA driver en egen nettportal hvor 
det er mulig å finne utstyr til utlån. Det er et mål at frivillige organisasjoner ikke skal trenge å 
bygge opp sine egne utstyrslagre, men at utstyrslagrene til Fritidsetaten i størst mulig grad 
kan dekke etterspørselen. Utstyrslagrene skal derfor styrkes fremover, og synliggjøres også 
ut mot frivillige lag og foreninger. 
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9	Frivillighetskoordinator	
I forbindelse med behandling av Handlingsprogram 2017-2020 i desember 2016, vedtok 
bystyret følgende verbalforslag: 
 

Bystyret ber administrasjonen i forbindelse med arbeidet med ny frivillighetsmelding utrede og 
styrke kommunens frivillighetsarbeid med en kommunal frivillighetskoordinator på tvers av 
sektorene.  

 
Dette kapittelet vil forsøke å svare på bystyrets bestilling. I tillegg oppsummeres innspillene 
fra frivillig sektor i Kristiansand og interne innspill i kommunen. Det er også undersøkt andre 
byers frivillighetspolitikk og organisering, med særlig fokus på Drammen kommune, som vant 
prisen som årets frivillighetskommune i 2016. Frivillighet Norge er konsultert underveis i 
prosessen.  
 
Kristiansand kommune har per 1.3.2017 ingen tverrsektoriell frivillighetskoordinator. Alle 
sektorene har personer som arbeider med frivillig sektor, men det er ingen som arbeider med 
helheten av frivillighetsfeltet. Tidligere var det en frivillighetskoordinator i Helse- og 
sosialsektoren som også arbeidet tverrsektorielt, for eksempel med å arrangere frivillighetens 
dag i Rådhuset. Det var i en periode en tverrsektoriell frivillighetsgruppe med representanter 
fra ulike sektorer og tjenesteområder, men denne ble lagt ned i 2016 etter vedtak i 
Rådmannens ledergruppe. Ledergruppen vedtok at arbeidsutvalg for folkehelse skulle få 
rollen som koordinerende organ «for å fremme strategier for hva som kan mobilisere 
frivillighet i kommunen».  
 

Fornøydhet	med	samhandlingen	
Et sentralt mål med spørreundersøkelsen var å kartlegge kontakt med kommunen. 281 av 
organisasjonene svarte på om de hadde hatt kontakt med kommunen siste 12 måneder. Av 
disse svarte 225 (80 %) at de hadde hatt kontakt med kommunen i enten stor eller liten grad, 
mens 46 (16 %) svarte «nei» og 10 (4 %) svarte «vet ikke». I det neste spørsmålet ble de 
som hadde svart at de hadde hatt kontakt med kommunen bedt om å oppgi mer presist hvor 
ofte de hadde hatt kontakt.  
 
Flesteparten av organisasjonene (ca. 70 %) har hatt det vi kan betegne som lite eller 
moderat kontakt med kommunen gjennom det siste året (1 - 8 ganger). Det er relativt få som 
oppgir at de har hyppig kontakt med kommunen. Organisasjonene som oppgav at de hadde 
hatt kontakt med kommunen i løpet av de siste 12 månedene ble bedt om å svare på en del 
spørsmål om hvordan de opplevde kontakten.  
 
Ett spørsmål gikk på hvor imøtekommende organisasjoner opplever kommunen, og hvordan 
de opplever oppfølgingen som kommunen gir.  
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Figur 7: Svarfordeling på spørsmålet: «Opplever dere at kommunen er imøtekommende når dere tar kontakt?». 
Antall svar: 218. 

 

 
Figur 8: Svarfordeling på spørsmålet: «Hvor fornøyd er dere med oppfølgingen Kristiansand kommune gir?» 
Antall svar: 218.  

Til sammen 218 organisasjoner svarte på disse spørsmålene. Det overordnede inntrykket er 
at de som har svart er fornøyd både med måten de blir tatt i mot ved kontakt og oppfølgingen 
kommunen gir. Hvis vi gir verdiene tall fra 1-4 og 1-5 hvor det høyeste tallet er mest positivt, 
får vi gjennomsnittsverdier 3,5 på at kommunen er imøtekommende, og 3,8 på oppfølging.  
 
På spørsmål om organisasjonene opplevde at kontakten med Kristiansand kommune hadde 
gjort det enklere å gjennomføre organisasjonenes aktiviteter/tiltak svarte om lag 55 % at 
kontakten hadde hjulpet i svært stor, eller stor grad. 26 % svarte «både og», mens 19 % 
svarte at kontakten hadde hjulpet i liten, eller svært liten grad. 
 
272 av organisasjonene svarte på hvor enige de var i følgende påstand: «Kristiansand 
kommune gjør en god jobb med å legge til rette for frivillig engasjement og aktivitet.»  
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Figur 9: Svarfordeling på spørsmålet: «Hvor enig er du i følgende påstand: Kristiansand kommune gjør en god 
jobb med å legge til rette for frivillig engasjement og aktivitet?». Antall svar: 272.  

Totalt er det 65 % av organisasjonene som svarer at de er helt enig eller litt enig med 
påstanden om at Kristiansand kommune gjør en god jobb. 25 prosent svarer verken eller, 
mens 10 prosent svarer at de er litt eller helt uenige med at kommunen gjør en god jobb.  

9.1	Innspill	fra	frivillig	sektor	
Selv om mange organisasjoner virker å være tilfredse med samhandlingen, har det også 
kommet mange innspill til forbedringer og ønsker. Konkrete tilbakemeldinger på 
tilskuddsforvaltning og leie av lokaler og utstyr er behandlet i sine kapitler, mens vi her går 
gjennom de overordnede tilbakemeldingene på kommunens frivillighetspolitikk. 
 

1. Mer samarbeid og nettverksbygging: Samarbeid og nettverksbygging var et tema 
som har blitt tatt opp av flere både i intervjuene og på innspillskonferansen. Det er et 
ønske om at det opprettes møteplasser, arenaer og systemer hvor det kan skje 
koblinger mellom kommunen og frivillig sektor, og mellom aktører i frivillig sektor.   
Flere organisasjoner har sagt at de har mange frivillige som ønsker å gjøre en innsats 
innen blant annet helse- og velferdsfeltet, og at de kunne rekruttert enda flere. 
Organisasjoner sier de trenger tettere kontakt med kommunen for å vite hvor de kan 
kanalisere sine frivillige.  

2. Koordinert innsats: Behovet for en frivillighetskoordinator har blitt luftet jevnlig 
gjennom hele innspillsrunden. Flere organisasjoner vet ikke hvem de skal henvende 
seg til i kommunen, og det å ha en person som kan være et kontaktpunkt i 
kommunen er ønsket av mange organisasjoner. Dette gjelder særlig organisasjoner 
som i dag ikke har kontaktpersoner som de forholder seg til, eller som har 
sammensatte behov fra ulike sektorer. Det har også blitt ytret et ønske om et 
kontaktpunkt i de ulike sektorene, og at dette ligger bedre tilgjengelig på kommunens 
nettsider.  

3. Møteplasser i nærmiljøene: Flere har ytret et ønske om at det legges til rette for 
møteplasser i nærmiljøene. Dette kan både dreie seg om å gjøre lokaler enda bedre 
tilgjengelig, men også stimulere til ulike former for nettverk og samarbeid i 
lokalsamfunnet.  

4. Anerkjennelse og motivasjon: Det er et ønske for mange at kommunen viser større 
grad av engasjement og anerkjennelse overfor frivillig sektor. Først og fremst er det 
et ønske om en årlig møteplass hvor frivilligheten kan bli anerkjent og også kan vise 
seg frem. Men det er også flere som ønsker at kommunen i større grad fronter 
verdien av frivillig arbeid, for eksempel gjennom å ha en levende frivillighetsside på 
kommunens nettsider, og oppdateringer i sosiale medier som angår frivillig sektor. 
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5. Informasjon og administrativ hjelp: Flere ønsker enda bedre tilrettelegging og 
informasjon knyttet til tilskudd og utleiemuligheter. Bedre informasjon om hva 
kommunen tilbyr er ønsket, samtidig som det også er behov for kursing og 
kompetansehevende tiltak. Små organisasjoner har etterlyst ulik form for bistand til 
administrative oppgaver. 

 
Frivillig sektor er sammensatt hvor det både er svært selvstendige organisasjoner som klarer 
seg fint på egenhånd, mens andre organisasjoner gjerne vil ha mer samhandling og søker 
ulike former for samarbeid eller bistand. 
 
Andre innspill som har kommet frem:  

- Vanskelige åpningstider. De fleste frivillige arbeider på dagtid, og det er derfor 
krevende å skulle ha kontakt med kommunen på dagtid.  

- Offentlig/frivillig samarbeid – en bedre systematikk og metodikk rundt samarbeid 
mellom frivillig sektor og offentlige aktører. Å gjøre ting sammen.  

- Oversikter over frivillige organisasjoner og kompetanseområder. Frivillige 
organisasjoner kan spille på hverandres styrker og inngå samarbeid.  

- Tydelige bestillinger fra kommunen hva om ønskede samarbeid/frivillighetsoppgaver 
- Møteplasser og kontaktflater mellom generasjoner – ungdom og eldre. 
- Tydeliggjøre verdien av frivillig arbeid kan ha å si for CV og kompetansebygging, 

særlig da overfor studenter og andre som står svakere i arbeidsmarkedet.  
- Felles holdning i kommunen rettet mot frivillig sektor 

9.2	Fra	service	til	samskaping?	
Samskaping er blitt et nytt begrep som skal betegne nye måter for samhandling mellom 
frivilligheten og offentlig sektor. KS definerer samskaping som en ny type samarbeidsform:  
 

 Med samskaping bringer du viten, ressurser og kompetanser sammen fra 
innbyggere, det offentlige, foreninger og bedrifter og utvikler felles løsninger sammen 
med de involverte borgere, i stedet for til dem. 

  
Agderforskning er prosjekteier for et forskningsprosjekt som har undersøkt ulike modeller for 
samhandling mellom offentlig og frivillig sektor (Guribye 2016). I rapporten fra prosjektet er 
det redegjort for fire ulike former for samskapelse. 
 

 
 

Typer samskapelse, referert fra (Guribye 2016) 
 
Styrt samskapelse: De kommunale aktørene har en ambisjon om å styre 
samskapelsesprosessen slik at resultatet blir relativt forutsigbart. 
 
Ansvarliggjørende samskapelse: Kommunen har fortsatt en ambisjon om å styre 
samskapelsesprosesser, men her er det aktører i sivilsamfunnet som har hovedansvaret 
for innholdet. 
 
Likeverdig samskapelse: Kommunen har ikke lenger ambisjoner om å styre resultatet av 
prosessen, men det er kommunen som definerer et område for samskapelsen, ofte i form 
av et problem som skal løses. Utover dette er kommunen likeverdig partner i 
samskapelsen. 
 
I Fasiliterende samskapelse er det nå aktører i sivilsamfunnet som tar initiativet og peker 
på velferdsområder de ønsker kommunen skal engasjere seg i. Relasjonen er ikke lenger 
mellom en tjenesteyter og en kunde, men mellom kommunen og en aktiv engasjert 
medborger, frivillig organisasjon eller næringslivsaktør. Kommunens rolle blir her primært 
som fasilitator. 
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«Kommune 3.0» er et annet begrep som har kommet inn i debatten om kommunens 
samhandling med sivilsamfunnet. Begrepet stammer fra Skanderborg kommune i Danmark, 
hvor man tenker seg en utvikling i måten kommunen forholder seg til sivilsamfunnet.  
 
I Kommune 1.0 ble kommunen sett på som en myndighet, hvor politikerne behandlet saker 
på formelle møter med formelle dagsordener hvor innbyggerne var undersåtter som måtte 
forholde seg til det kommunen bestemte.  
 
I Kommune 2.0 har kommunen endret seg til en tjenesteytende organisasjon med større 
dialog med innbyggerne. Denne kommunen kan også betegnes som en servicekommune 
hvor man er opptatt av å yte gode tjenester overfor borgerne.  
 
I Kommune 3.0 skjer det en dreining hvor innbyggerne er aktive, engasjerte medborgere som 
i samspill med kommunen tar ansvar for utviklingen av sine nærmiljøer. Politikernes rolle i 
denne modellen blir i større grad å stimulere til aktivitet i lokalsamfunnet. Kommunalt 
ansattes rolle blir å hente ut ressursene hos medborgere, skape fellesskap, fasilitere og 
støtte. Innenfor denne modellen står dermed sivilsamfunnet og frivillig sektor sentralt. 
 
Det er vanskelig å se for seg rene 3.0 kommuner, og de fleste kommuner med moderne 
frivillighetspolitikk vil bevege seg mellom kommune 2.0 og kommune 3.0. Kommunens rolle 
som tilrettelegger (serviceprofil) er det som de fleste kommuner er opptatt av, men flere og 
flere eksperimenterer også med nye former for samskaping og nettverksbygging. 

9.3	Andre	byer	
Samtlige storbyer med unntak av Tromsø har utarbeidet en melding, erklæring eller strategi 
knyttet til samhandling med frivillig sektor per 1.1.2017. De fleste byene har formulert klare 
tiltak innenfor ulike sektorer og tjenesteområder som går på frivillighet. Det er valgt ulike 
modeller for organisering av frivillighetsarbeidet, men de fleste av storbyene har nå ansatt 
tverrsektorielle frivillighetskoordinatorer.  
 
Meldingene har forskjellig form, men det er mye som går igjen når det gjelder innhold. De 
fleste fokuserer på kommunens rolle som tilrettelegger, på samhandling med frivillig sektor, 
og i økende grad på samskaping.  

Drammen	kommune	
Drammen fikk frivillighetsprisen i 2016 og vedtok sin frivillighetspolitiske plattform og ansatte 
frivillighetskoordinator i 2014. Deres nye frivillighetspolitiske plattform har som målsetning at 
«Drammen kommune skal ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid med 
frivillig sektor, til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen». De satte i gang tiltak 
som: 

• Kommunal støtte skal gis på frivillighetens premisser 
• Skolelokaler stilles vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-

kommersielle tiltak i nærmiljøet.  
• Portal på kommunenes nettside med informasjon om bistanden til frivillige og en 

oversikt over lag og foreninger i Drammen.  
• Tilgjengelig og enkel behandling av søknader om økonomisk tilskudd og leie av 

lokaler.  
• Kommunen etablerer en årlig møtearena for dialog mellom frivilligheten og andre 

samfunnsaktører, og dialog mellom ulike deler av frivillig sektor.  
• Kommunen arrangerer regelmessige møter mellom kommunale tjenester, 

næringslivet og frivillig sektor med sikte på etablering av konkrete partnerskap.  
• Kommunen arrangerer årlige dialogmøter mellom politiske organer, kommunale 

tjenester og frivillig sektor i hver bydel.  
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Arbeidsoppgavene til frivillighetskoordinator er 
• Følge opp den frivillighetspolitiske plattformen  
•  Koordinere aktiviteter på tvers av sektor 
•  Være en representant for kommunen i forhold til frivillig sektor 
• Bygge interne og eksterne nettverk og bidra til samspill 
• Støtte linjeledelse 
• Ha overblikk og kunnskap om frivillighetsfeltet, bidra til kompetanseheving 
• Utvikle og vedlikeholde kommunens frivillighetsportal på nett  

 
I intervjuet med frivilligkoordinator i Drammen trekker hun frem partnerskap mellom skole og 
idrettsorganisasjoner, Håndbok for arbeidet med frivillige og tydelig rollefordeling i helse, 
sosial og omsorg sitt arbeid med frivillige og nettverk for enkeltfrivillige som suksesser 
spunnet ut av plattformen. For hennes del som frivillighetskoordinator er 
tilretteleggerfunksjonen både internt og eksternt den viktigste i jobben. Det er mange gode 
initiativer, frivillige organisasjoner og kommunale prosjekter, men de trenger en edderkopp 
som kan koble og tilrettelegge for at prosjektene ikke skal stoppe opp.   

Stavanger	kommune	
Stavanger kommune ansatte sin første tverrsektorielle frivillighetskoordinator i 2014 og den 
viktigste oppgaven ble å utvikle samhandlingsstrategien «Strategiplan for samhandling 
mellom frivillige og Stavanger kommune» våren 2015.  
 
Frivillighetskoordinatoren i Stavanger kommune har følgende arbeidsoppgaver 

• Implementere og følge opp samhandlingsstrategien 
• Lede kommunens interne arbeidsgruppe for frivillighet  
• Samarbeid med frivilligsentraler 
• Drive og være med i nettverk og prosjekter 
• Kunnskapsutvikling, informasjon og formidling 
• Anerkjenne, motivere og legge til rette for frivillig innsats 

 
Stavanger kommune har et stort fokus på frivillighetssentraler og driver tre sentraler som 
dekker fem bydeler. En fjerde sentral er på trappene. Frivilligsentralene er møteplasser og 
samhandlingsarenaer i nærmiljøene for frivillig aktivitet og kulturelt mangfold. Sentralene har 
både egne aktiviteter og frivillige, og samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er 
månedlige samlinger mellom ledere i Frivilligsentralene, der frivillighetskoordinator deltar. 
Stavanger har også mange som engasjerer seg som frivillige ved sykehjemmene, og har 
bygd opp et system for å koordinere dette. Fagsamlinger arrangeres to ganger i året.   
 
I Stavanger er det også etablert et frivillighetsforum, hvor det er representanter fra frivillige 
organisasjoner og fra kommunen. Forumet fungerer som en dialogarena, som samles en 
gang i året. Stavanger har også et eget kontaktutvalg for barne- og ungdomsorganisasjoner 
(BUK). Formålet til BUK er å ivareta frivillige barne- og ungdomsorganisasjoners interesser 
overfor offentlige myndigheter og andre instanser. BUK skal fremme kontakt og 
kommunikasjon mellom organisasjonene. 
 
En gang i året arrangeres det Frivillighetstorg på Sølvberget kulturhus i hjertet av Stavanger 
sentrum. Frivillighetstorget har et særlig fokus på etniske foreninger, og innvandrerprisen 
deles ut her hvert år. Arrangementet inneholder et program hvor frivillige organisasjoner får 
vist seg frem, og stands hvor frivillige organisasjoner kan møte byens befolkning.  
 
Frivillighetskoordinator i Stavanger sier at det er en stor utfordring å skulle dekke over 
bredden i frivillig sektor. En annen utfordring er å forholde seg til ulike sektorer som har sine 
budsjetter og prioriteringer. En stor mulighet ved frivillighetskoordinatorstillingen er å sikre 
oppfølgingen av planen, og kunne holde kontinuerlig fokus på frivillighet. Det gir også 
muligheter for å kunne koble, systematisere, gjøre kurs, og skape samhandlingsarenaer.  
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9.4	Mulige	arbeidsoppgaver	for	en	frivillighetskoordinator	
Om vi sammenfatter innspillene fra frivillig sektor, interne innspill, nye former for 
samhandling, og innspill fra andre byer ser vi at det skapes et rom for forbedringer i måten 
Kristiansand kommune har organisert samhandlingen med frivillig sektor. I denne 
avsluttende drøftingen skal vi se hvilke rom som åpner seg som en koordinator kan fylle.  

Ansvar	og	oversikt	
Per i dag mangler det en person som føler et særlig ansvar for å følge opp 
frivillighetspolitikken. Det er mange som samhandler og utvikler samarbeid med frivillige 
aktører, men disse har hver for seg fokus på sine temafelt. Dermed mangler det noen som 
kan ta et ansvar for å følge opp de bredere målene i frivillighetspolitikken: 
 

• Anerkjennelse av frivillig innsats: Frivillighetsprisen deles ut hvert år, men det 
finnes ikke lenger noe felles arrangement eller møteplass hvor frivillige 
organisasjoner kan bli motivert og anerkjent. Tidligere var det en markering av 
frivillighetens dag, men i dag er det ingen som har ansvar for dette. 

• Intern og ekstern oversikt: En koordinator vil være et kontaktpunkt for frivilligheten, 
som har et ansvar for å koble frivillige aktører med relevante aktører i kommunen. Det 
fordrer god oversikt over arbeidet som gjøres i ulike deler av kommunen, samtidig 
som det også fordrer oversikt over ulike typer frivillige aktører. Som en avlastning for 
frivillighetskoordinator har flere byer opprettet frivillighetskontakter innenfor de ulike 
sektorene, som er godt synliggjort på nettsidene.  

• Portal, oversikt og forenkling: Kristiansand kommune har en foreningsportal som 
driftes av et eksternt selskap. Her er det rom for forbedringer og å skape et bedre og 
mer attraktivt produkt. Det er også et ønske hos mange at frivillighetssiden på 
kommuneportalen kan bli mer levende og oppdatert, og at frivilligheten kan bli løftet 
frem gjennom delinger i sosiale medier og ulike rekrutteringskampanjer. En 
frivillighetskoordinator vil også kunne ha et ansvar for å skape gode systemer for 
tilskuddsforvaltning, og utvikle online systemer for utleie av lokaler og utstyr.  

• Informasjon og kurs: Det nytter ikke å skape gode systemer dersom frivilligheten 
ikke er informert om mulighetene. Her handler det om å ha utadrettet profil med 
mulighet for kurs, faglig påfyll og oppsøkende informasjonsarbeid.  

• Samordning og systemer for frivillighetspolitikken: Per i dag fremstår 
tilnærmingen til frivillig sektor å være svært ulik og ad hoc i de ulike sektorene. 
Kommunen snakker i liten grad med en stemme overfor frivillig aktører. 
Frivilligsentralenes rolle i den helhetlige frivillighetspolitikken er svært uklar. En 
koordinator kan bidra til samordning på tvers av sektorer i hvordan man mottar og 
behandler henvendelser fra frivillige aktører, med vekt på å fremheve frivillighetens 
betydning og verdi.  

Samskaping	og	nettverksbygging	
Mange organisasjoner sitter på kompetanse og klare ideer som kunne bidra til å utvikle 
samfunnet i positiv retning, og som kan utfylle det offentlige tjenestetilbudet. Det finnes i dag 
få arenaer hvor frivilligheten kan sette seg ned å skape noe sammen med kommunen, som 
likeverdige partnere. Det kan også være rom for møteplasser som kobler og bygger nettverk 
mellom frivillige organisasjoner, og mellom organisasjonene og kommunen. Dette kan både 
skje i de enkelte bydelene og prosjekter for hele kommunen.  
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10	Oppsummerende	utfordringer	
Tilbakemeldinger både fra frivillige organisasjoner og kommunens egne medarbeidere er at 
Kristiansand sin samhandling med frivillig sektor er personavhengig og sektorisert. Selv om 
tilbakemeldingene fra undersøkelsen jevnt over er bra, vil kommunen være tjent med å ha en 
mer helhetlig tilnærming til frivilligheten.  
 
Selv om det bør være en helhetlig tilnærming er det viktig å være klar over mangfoldet i 
frivillig sektor og differensiere tiltak mot de ulike delene av frivilligfeltet. Kristiansand bør 
stimulere frivilligheten til å ta et samfunnsansvar for å inkludere grupper som faller utenfor. 
Samtidig må ikke frivilligheten drepes av gode intensjoner. Det må være rom for de små 
gruppene som ønsker å dyrke sine fritidsinteresser, samtidig som det generelt kan settes 
noen høyere krav innenfor andre deler av frivilligheten.  
 
Utfordringsbildet som har kommet frem under arbeidet med frivillighetsmeldingen kan 
oppsummeres med følgende punkter.  

• Behov for frivillighetskoordinator og sektorkontakter 
• Bedre samhandling  
• Potensiale for rekruttering og synliggjøring 
• Kompetanseheving 
• Tilskudd, arenaer, anlegg og bygg 

Frivillighetskoordinator	og	sektorkontakter	
Det er et ønske fra frivillig sektor å ha én dør inn og en mer helhetlig tanke om arbeidet fra 
kommunen sin side. En kommunal «frivillighetskoordinator» skal ikke betjene frivillig sektor 
alene, men være en støtte for sektorene og en initiativtaker og koordinator for å finne bedre 
løsninger og samhandling i arbeidet med frivilligheten. I tillegg bør hver sektor ha minst én 
frivillighetskontakt som er synliggjort på kommuneportalen. Personen skal ta i mot 
henvendelser fra frivillige aktører og kunne lede dem videre til rette vedkommende.  
 
Endelig avklaring på hvordan kommunen skal få til en langt mer koordinert og helhetlig 
tilnærming overfor frivillig sektor, må være en prioritert oppgave i nær framtid. 

Samhandlingsarenaer	
Det finnes mye ressurser i frivillig sektor. Ressurser som kan brukes for å finne gode 
løsninger på sentrale samfunnsutfordringer. Flere organisasjoner sier de har mange frivillige 
som ønsker å gjøre en innsats innen blant annet helse- og velferdsfeltet, og at de kan 
rekruttere enda flere. Organisasjoner trenger tettere kontakt med kommunen for å vite hvor 
de kan kanalisere sine frivillige. Det å skape felles møteplasser for samhandling og 
plattformer hvor det offentlige, frivillige og private sammen kan jobbe seg frem til gode 
løsninger, vil styrke samhandlingen.  
 
Ett av områdene hvor frivillig sektor så et klart forbedringspotensial, er bruken av lokaler i 
nærmiljøet. Kommunen har pr i dag en oversikt over bruken av grendehus og fritidssentre, 
men ikke skolelokalene. Derfor vil det være et forbedringsforslag å få kartlagt omfanget av 
samhandling med, og utleie til, frivillige aktører ved skolene. 
 
Tydelighet og klar rollefordeling nevnes som suksesskriterier av frivilligheten, Drammen 
kommune og kommunens egne ansatte. Der hvor samhandlingen fungerer best ligger det en 
samarbeidsavtale eller en partnerskapsavtale i bunn. Kommunen bør vurdere hvilke frivillige 
organisasjoner det signeres avtaler med og hvilke samarbeidsområder som er egnet.  
 
Samarbeid mellom helse- og sosialsektoren og frivillig sektor er et viktig utviklingsområde de 
neste årene. Det bør være et prioritert utviklingsområde å finne strategisk retning, avklare 
ressursbruk, og drøfte kommunens rolle i samhandling med frivillige. 
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Helse- og sosialsektoren kan ta en mer aktiv rolle i å synliggjøre behov hos brukergrupper, 
og det bør vurderes om aktørene har nytte og glede av å møtes i samarbeidsforum, eller om 
andre kommunikasjonsformer er bedre egnet. 
 
Det gjenstår mye arbeid i å definere frivilligsentralenes nye rolle. Flere byer bruker 
frivilligsentralene som møteplasser i bydeler og nærmiljøer. Det foregår strategiske 
prosesser knyttet til frivilligsentralenes funksjon i Kristiansand, og en tydelig rolleavklaring 
som kan imøtekomme deler av frivillighetens forventninger, må prioriteres.  

Rekruttering	og	synliggjøring	
Frivillig sektor har bedt om hjelp til å bli mer synlig for innbyggerne, markedsføre sine 
aktiviteter, beholde frivillige og rekruttere flere frivillige. Kommunen bør bidra til å skape 
arenaer for anerkjennelse og motivasjon av frivillige, og øke kompetansen i det frivillige 
organisasjonslivet for å beholde frivillige medarbeidere.  
 
Frivilligheten i Kristiansand er stor og favner bredt, men det er også et ubenyttet potensiale 
for rekruttering av frivillige. Potensialet for å mobilisere til frivillighet blant studenter er stort, 
og ikke uttømt. Studentene er en stor ressurs for byen, som kan trekkes enda tettere på det 
som foregår i kommunen. I tillegg er andelen seniorer og enkeltpersoner som vil bidra frivillig 
utenfor de faste organisasjonene, stigende. 
 
Potensialet for å engasjere frivillige som en del av kommunens tjenester overfor ulike 
brukergrupper er stort. Det gjenstår en del arbeid for å lage gode systemer for rekruttering og 
oppfølging av enkeltpersoner som ønsker å bidra med en innsats. Kommunen bør lage en 
tiltakspakke for å fange opp studentene, seniorene og enkeltpersonene og vurdere hvilken 
rolle Frivillighetssentralene skal ha i det arbeidet. Den planlagte endringen i kommunens 
egne Frivillighetssentraler kan bli viktig i arbeidet.  
 
Det finnes virkemidler for rekruttering og synliggjøring, og kommunen kan tilrettelegge bedre 
for å få frivillige organisasjoner til å få økt nytte av kommuneportalen, Foreningsportalen, 
kommuneplakaten i avisen og www.frivillig.no. En Frivillighetskoordinator kan hjelpe frivillig 
sektor med arbeidet gjennom tilrettelegging og strategiarbeid, samtidig må det være klart at 
organisasjonene er ansvarlig for sin egen rekruttering og markedsføring. 
 
Det er mer enn 140 statlige tilskuddsordninger der frivilligheten alene eller sammen med 
kommunen kan søke om midler. Kristiansand mottar tilskudd hvert år fra flere av ordningene, 
men her er det et stort potensial for å få finansiering til prosjekter i Kristiansand.  

Kompetanseheving	
Frivillig sektor melder om et økende press om både faglig og administrativ kompetanse. 
Innen idretten vegrer for eksempel foreldrene seg for å ta trenerjobber over et visst 
alderstrinn, fordi kravene om profesjonelle treninger blir større jo eldre barna blir, og det 
rapporteres om at de administrative oppgavene og styrevervene er vanskeligere å fylle.  
 
Flere organisasjoner melder om tilsvarende utfordringer, og kommunen kunne for eksempel 
tilby gratis kompetansehevende kurs og seminarer til frivillig sektor med interne og eksterne 
foredragsholdere på blant annet styrets ansvar, ledelse, inkludering, motivasjon og lignende.  
 
Det å lede frivillige krever kompetanse, og der det er tilknyttet frivillig innsats i kommunens 
tjenester, bør det være et godt opplært mottaksapparat for frivillige i kommunen.  
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Tilskudd,	arenaer,	anlegg	og	bygg	
Samtlige kommunale tilskuddsordninger skal være tilgjengelig på 
www.kristiansand.kommune.no/tilskudd med retningslinjer og elektroniske skjema. 
Prosessen bør forenkles og gjøres mer oversiktlig både for frivillig sektor og kommunens 
saksbehandlere. Bruk av årlig driftstilskudd til enkelte aktører skal evalueres, og det bør 
vurderes om ikke heller en god del av budsjettmidlene bør samles til åpne 
tilskuddsordninger.  
 
Det er behov for å skille langt tydeligere mellom et tilskudd til en frivillig organisasjon og et 
tjenestekjøp fra ideelle, profesjonelle aktører som i mindre grad baserer seg på frivillig 
innsats, men har ansatte fagpersoner. Ett tjenestekjøp skal gjennomføres i samsvar med 
reglene i lov om offentlig anskaffelse.  
 
Ved siden av økonomisk tilskudd er tilgangen på egnede lokaler og arenaer, effektfulle 
bidrag for å styrke frivillig sektor. Det er ingen helhetlig plan fra kommunen angående utlån 
og utleie til frivilligheten. 
 
Det bør opprettes en fullstendig oversikt over kommunens tilgjengelige lokaler inkludert 
skoler, barnehager og fellesområder i institusjoner og dagsentre med interaktivt kart, 
retningslinjer, prisliste, bilder, fakta om bygg/anlegg og brukervennlig nettbasert 
bookingsystem.  
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11. Mål og strategier 
 
Selv om det er viktig at frivilligheten er fri og uavhengig, skal Kristiansand kommune ha 
ambisjoner for frivillig sektor. I arbeidet med meldingen gir frivilligheten kommunen jevnt over 
gode tilbakemeldinger, men på enkelte punkter er det stor enighet både internt i kommunen 
og fra frivillig sektor om at det er forbedringsmuligheter. I tillegg er det ønsker fra 
organisasjonene om at kommunen i større grad skal anerkjenne frivillig arbeid, bidra til at 
organisasjonene blir sett og yte bistand til konkrete oppgaver. Flere frivillige aktører har 
etterspurt et fast kontaktpunkt i kommunen og etterspurt en stilling som 
frivillighetskoordinator.  
 
Vedtatt visjon «en skapende by med ambisjoner» fra kommuneplanen «Kristiansand mot 
2030» må også gjelde for tilretteleggelsen og samhandlingen med frivilligheten i 
Kristiansand.  

Utviklingstrekk	
Kristiansand vil fra 2020 bli betydelig større i areal, og deler av frivilligheten er bekymret for å 
bli glemt eller miste sin posisjon. Møteplasser og frivilligheten i distriktene vil trolig bli enda 
viktigere fremover, og tilrettelegging i nærmiljøene bør bli en prioritert oppgave.  
 
Samfunnet er i endring og blant utviklingstrekkene finner vi at det blir flere og mer 
ressurssterke seniorer som det er et sterkt ønske om å inkludere i frivilligheten til nytte for 
både samfunnet og seniorene selv. En annen utvikling er økning i ad-hoc frivillighet hvor 
enkeltpersoner uten organisasjonstilknytning ønsker å bidra i et avgrenset tidsrom. Den 
uorganiserte frivilligheten krever andre former og strukturer for samhandling, og dette må gis 
større oppmerksomhet.  
 
I undersøkelsen av frivilligheten i Kristiansand kom det frem et sterkt fokus på inkludering. 
De senere årene har det vært et sterkere fokus på inkludering av nyankomne flyktninger og 
barn i lavinntektsfamilier. Kristiansand kommune har opprettet prosjektet «Nye mønstre, 
trygg oppvekst», og fra nasjonalt hold kom Fritidserklæringen og informasjons- og 
handlingsverktøyet Allemed.no. For å oppnå målet om at alle barn og unge skal kunne delta i 
en fast, ordinær fritidsaktivitet må både kommune og frivilligheten samhandle. Systemer for 
enkle refusjoner av kontingenter, riktige tilskuddsordninger og opplæring av lederne er 
kommunens ansvar i samspill med frivillige lag og organisasjoner.  

Satsingsområder	
Meldingens satsningsområder inneholder langsiktige mål «slik vil vi ha det» med flere 
strategier «slik gjør vi det» og er delt inn under satsingsområdene «Kommunen som 
tilrettelegger», «Kompetanseheving for frivilligheten» og «Samskaping for en bedre by». 
Strategiene følges opp i kommunens fire-årige handlingsprogram som rulleres årlig. 
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Kommunen som tilrettelegger 
 
Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Kristiansand kommune 
anerkjenner og er en 
ledende tilrettelegger 
for frivilligheten 

• Frivillighetskoordinator skal være frivillighetens kontaktpunkt i 
kommunen og sikre intern koordinering blant annet gjennom 
sektorvise frivillighetskontakter. 

• Alle tilskuddsordninger skal være elektronisk med enkle 
søknadsskjema og rapporteringsskjema i egen portal.  

• Kommunen med politisk ledelse inviterer jevnlig til dialog med 
frivilligheten både i nærmiljøet og temabaserte møter. 

• Frivillighetsprisen markeres og deles ut årlig.  
• Kommunens lokaler gjøres tilgjengelig for frivilligheten i 

nærmiljøene via enkelt og oversiktlig nettbasert bookingsystem. 
• Foreningsportalen videreutvikles med mål om bedre synlighet og 

rekrutteringsmulighet for frivilligheten, og bedre informasjon fra 
kommunen. 

• Frivillig.no gjøres kjent for frivillige lag og foreninger. 
• Kristiansand kommune har frivilligsentraler som gjøres bedre 

kjent for frivillige som ikke ønsker å være tilknyttet en 
organisasjon.  

• Frivillighetskoordinator bistår med å synligjøre problemstillinger 
og behov knyttet til frivillighet. 

 

Kompetanseheving for frivilligheten 
 
Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Kristiansand er en 
ledende kompetanseby 
hvor frivilligheten 
utvikler og anvender sin 
kompetanse 

• Kommunen arrangerer kompetansehevende tiltak for 
frivilligheten.  

• Arbeider for å øke andelen frivillige innen det flerkulturelle miljøet, 
blant annet ved å informere om frivillig sektor i 
introduksjonsprogrammet. 

• Kommunen legger til rette for utviklingsarbeid som prøver ut nye 
måter å rekruttere ønskede målgrupper til frivillig arbeid og 
prosjekt som utvikler samhandling med næringslivet. 

• Kommunalt ansatte som arbeider opp mot frivillige sikres relevant 
og oppdatert kompetanse. 

• Frivillige lag og organisasjoner i Kristiansand skal være kjent med 
Allemed.no, og få hjelp til å ta i bruk verktøyene som finnes for 
inkludering. 

 

Samskaping for en bedre by 
 
Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Kristiansand har et 
sterkt fokus på 
samhandling med 
frivillig sektor for å 
bedre byens tilbud 

• Sentrale lag, foreninger og organisasjoner skal i større grad tilbys 
avtalebasert samarbeid med kommunen.  

• Kommunen sikrer intern organisering og struktur som ivaretar 
behovet for tverrsektoriell forankring og innsats. 

• Kommunen skaper møteplasser som kobler og bygger nettverk 
mellom frivillige organisasjoner, og mellom organisasjonene og 
kommunen. 

• Kommunen tar initiativ til fellesprosjekt med frivilligheten hvor det 
er likeverdige partnere. 

• Kommunen skal synliggjøre brukergrupper og byens behov for 
frivilligheten.  

• Frivillig sektor involveres i overordnede plan- og 
strategiprosesser. 
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