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SAMMENDRAG
I Norge har vi en lang tradisjon på å utøve frivillig virksomhet. De frivillige organisasjonene ble
som regel initiert av grasrota, gjerne tuftet på et sterkt lokalt engasjement ut i fra et sosialt,
religiøst eller kulturelt formål. De frivillige organisasjonene var ofte innovative og pådrivere til
forskning og utvikling for å bedre velferden til befolkningens beste. Etterhvert overtok det
offentlige mange av organisasjonenes oppgaver. Gjennom Frivillighetsmeldingen (St. meld. Nr
39 2006-2007) og også andre Stortingsmeldinger, ble det på nytt ble skapt en forventning fra
myndighetens side om at organisasjonene igjen skal bidra med frivillig innsats på flere
samfunnsarenaer.
Gjennom økt bevissthet om frivillig sektors samfunnsinnsats, kom også ønske om en
synliggjøring av den frivillige sektors verdiskapning for samfunnet. I henhold til Statistisk
Sentralbyrås satellittregnskap om frivillighet (2010), representerer den frivillige innsatsen en
verdiskapning i det norske samfunnet tilsvarende godt over 59 milliarder kroner. Det tilsvarer
ca. 115 000 årsverk. Overført til Fredrikstad vil den frivillige innsatsen representere en
verdiskapning på ca. 900 millioner kroner, som igjen tilsvarer ca. 1.700 årsverk1.
I arbeidet med frivillighetsmeldingen for Fredrikstad ble det besluttet å gjennomføre to
konferanser om frivillig arbeid for frivillige lag og organisasjoner og kommunale virksomheter.
I tillegg ble det gjennomført to dialogmøter. Konferansene og dialogmøtene ble gjennomført
med SWOT-analyse som arbeidsmetode. SWOT-arbeidet som kommer til uttrykk i
frivillighetsmeldingen var nyttig på flere områder. Deltakerne fremstod unisont, hvor verdien
av det frivillige virke for den enkelte og for samfunnet hadde stor betydning. Deltakerne ga
uttrykk for at frivillig arbeid er med på å styrke det gode liv for enkeltindividet og for
samfunnet, og hvor ønsker om å bety noe for andre i eget lokalsamfunn var uavhengig av
organisasjonstilhørighet.
Anbefalingene til Fredrikstad kommune som ble fremsatt gjennom prosessen var samstemte. Et
felles ønske er en mer helhetlig tilnærming til feltet fra kommunens side, flere møteplasser og
en kontaktperson eller koordinator som kan koordinere den frivillige innsatsen og feltets
behov. Frivillighetssektoren hadde i tillegg et sterkt ønske om å kunne møtes for å utveksle
erfaringer og å møte offentlige myndigheter, for eksempel som en årlig forekomst.
Organisasjonene ønsket økt samarbeid med det offentlige velkommen, men da også med
muligheter for å få styrket sin kompetanse til å utføre ønskede samfunnsoppgaver.
Organisasjonene mente også at et samarbeid burde ha som mål å styrke kommunens kunnskap
og kompetanse om frivilligfeltet. Sivilsamfunnets behov for forutsigbare rammer og at det
tilrettelegges for en god samhandling mellom partene ble fremsatt som særdeles viktig.
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TO KVITE STOLAR
Sommar 1994
Stødd av ein sterk, snill arm
går eg dagleg tur
oppover ein laaang bakke.
På bakketoppen tar vi ei kvilestund
før nedturen.
Set oss på ein stor stein.
I går da vi sat der
kom mannen som bur nedi lia forbi.
Han stansa litt og prata. Sa til meg:
“Du sit ikkje godt på den steinen.”
“Nei,” sa eg. “Men eg sit her berre
eitt minutt eller så.”
I dag da vi nådde bakketoppen
stod to kvite plaststolar der.
Dei helsa frå mannen nedi lia,
dei sa: “Versågod sitt.”
Møblar av plast
har eg elles lite til overs for.
Men synet av to slike stolar her
gjer meg mildt stemt.
Vi set oss. Blir sittande ei god stund.
Reiser oss og går.
Nedi bakken snur vi oss
og ser tilbake på dei to stolane
som står der som var dei
sleppte ned frå himmelen.
Det kjennest som det er
nettopp det dei er.

Halldis Moren Vesaas
Dikt i samling, Aschehougs Bibliotek, Oslo 2009.
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1 INNLEDNING
«Jeg tenker ofte når solen går ned at verden er skilt fra himmellyset ved et stort teppe, men
stjernene er små hull boret gjennom teppet av dem som har gjort gode gjerninger i denne
verden».
Lord Baden-Powell

1.1 FORMÅLET MED FRIVILLIGHETSMELDINGEN
Formålet med frivillighetsmeldingen er å skape økt bevissthet og kunnskap om frivillig arbeid,
sikre gode vilkår og rammebetingelser for et godt, mangfoldig og rikt frivillighetsliv og
tilrettelegge for en sterkere samhandling mellom kommunen og frivillighetsfeltet.
Frivillig sektor anerkjennes som en uavhengig sektor som har en verdi i seg selv. Gjennom
frivillighetsmeldingen ønsker kommunen å synliggjøre frivillighetens innspill til hvordan
samhandlingen mellom kommunen og frivillig sektor kan bedres. Offentlig og frivillig sektor
har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Samarbeidet mellom frivillig og offentlig
sektor skal bygge på et prinsipp om at frivillig arbeid skal supplere, ikke erstatte, offentlige
tjenester.
Frivillighetsmeldingen er en omfattende melding som dekker et stort og mangfoldig
frivillighetsfelt og som har hatt til hensikt å:
 Gi en større forståelse av frivillig virksomhet, frivillighetens rolle i samfunnet og dets
betydning.
 Gi et innblikk i den omfattende frivillige virksomheten som foregår i Fredrikstad
kommune, samt gi annerkjennelse til en autonom frivillig sektor.
 Gi økt forståelse av samfunnsendringer som både påvirker organisasjonene i samfunnet
og det offentliges ønsker og behov for økt samarbeid. I tillegg legges det vekt på
betydningen sett med øyne fra forskning på feltet.

1.2 BAKGRUNN
Bystyret i Fredrikstad har vedtatt at det skal utarbeides en frivillighetsmelding for Fredrikstad
kommune i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Arbeidet med frivillighetsmeldingen
bygger på nasjonale føringer, herunder KS (Kommunesektorens organisasjon) sin veileder
(2004) for utvikling av en lokal frivillighetspolitikk ”Sammen om det gode liv”2 og

2

KS, (2004) “Sammen om det gode liv”
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St. meld. nr. 39 (2006 – 2007) Frivillighet for alle, hvor regjeringen understreker overfor
kommunene viktigheten av å utvikle en egen frivillighetspolitikk. 3
Frivillighetsmeldingen, som er den første frivillighetsmeldingen for Fredrikstad kommune, er et
dokument og en plattform som trekker opp linjene for hvordan kommunen kan bidra til økt
satsing på frivillig virksomhet og på et samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor.
Samarbeidet kan, der det er naturlig, munne ut i samarbeids- og eller partnerskapsavtaler
mellom de ulike offentlige sektorene/virksomhetene og frivillig sektor. Fredrikstad kommune
slutter seg til de overordnede prinsippene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom
frivillig og kommunal sektor 2013-2015», en avtale inngått mellom KS (Kommunesektorens
organisasjon) og Frivillighet Norge (se vedlegg III).
Frivillighetsmeldingen skal følges opp i seksjonenes kommunedelplaner og andre
styringsdokumenter for å sikre god samhandling mellom kommunenes virksomheter og
frivillige lag og organisasjoner. Tiltak og utarbeidelse av samarbeidsavtaler skjer fortløpende i
den enkelte virksomhet. Saker av prinsipiell betydning legges frem for politisk behandling.
Rådmannen har ansvaret for iverksetting av tiltak.

1.3 BEGRENSNING
Meldingen er tenkt som en plattform for kommunens videre arbeid med frivilligfeltet. Arbeidet
med meldingen har ikke tatt for seg avtaler eller områder der Fredrikstad kommune er bestiller
og frivillig organisasjoner er utførere eller produsenter av kommunale tjenester mot full
økonomisk kompensasjon. Frivillighetspolitikken omhandler frivillige, ideelle organisasjoner
eller virksomheter og lignende som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert basis og/eller
med et ikke-kommersielt formål.

1.4 ET HISTORISK TILBAKEBLIKK
Retroblikk
Går vi tilbake i historien finner vi at det frivillige engasjementet i Norge har røtter helt tilbake
til midten av 1800-tallet og da spesielt i forhold til organisasjoner innen misjonsfelt,
avholdsbevegelse, folkeopplysning og fattigdomsbekjempelse.4 Fra siste halvdel av 1950-tallet
og frem til i dag har organisasjonene endret karakter betraktelig. Årsaken til dette er å finne i
velferdsstatens fremvekst, hvor organisasjonene som tidligere hadde ansvaret for ulike
omsorgsoppgaver ble overtatt av det offentlige. 5

3

St. meld. nr. 39 (2006-2007).
St. meld. nr. 39 (2006-2007).
5 St. med. nr. 27 (1996-1997).
4
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Organisasjonene på 1950-tallet og på 1960-tallet, og også før det, var preget av individuelle
medlemskap og hadde en demokratisk oppbygning.6 Oppgavene til organisasjonene handlet
om å påvirke offentligheten gjennom å yte bistand til mennesker i nød. Støtteordningene til
organisasjonene var tuftet på medlemskap og innsamlinger, mens midlene som kom fra det
offentlige var minimale.

Frivillighetsmeldingen 2006 -2007
I Norge har vi en lang tradisjon på å bidra til fellesskapets beste ved å yte frivillig innsats. Det
meste av innsatsen fra sivilsamfunnet har kommet fra og er initiert av grasrota, det vil si en
«bottom-up» prosess, mens når vi snakker om en felles frivillighetspolitikk, initiert av staten, er
prosessen snudd på hodet, og vi snakker om et «top-down» initiativ.
Bevisstheten rundt sivilsamfunnets betydning ble for alvor aktualisert på 1980-tallet med
fremveksten av velferdsstaten, hvor grunnleggende oppgaver som før ble drevet av frivillige
organisasjoner ble overtatt av staten7. Her kan nevnes et eksempel fra vår egen by, nemlig
overtakelsen av St. Josephs Hospital fra St. Joseph-søstrene (1888) og til Sykehuset Østfold
(1971), da det norske helsevesenet for alvor ble reformert og sykehusene ble solgt og integrert
i det offentlige helsevesen. De katolske sykehusene var f.eks. en svært viktig velferdsaktør i
Norge frem til vel andre halvdel av 1900-tallet, blant annet ved at de ofte var langt fremme når
det gjaldt å ta i bruk tekniske nyvinninger som f.eks. røntgen. Søstrene startet opp det lille
sykehuset i 1888, dette var da byens første sykehus på vestsiden av elva og var en viktig del av
helsetilbudet i Østfold i nesten100 år, ikke minst gjaldt det sykehusets fødselsklinikk.
Gjennom Frivillighetsmeldingen (St. meld. Nr 39 2006-2007) kom en forventning om at frivillig
sektor igjen skal bidra med frivillig innsats, og nå på flere samfunnsarenaer og innen flere
samfunnssektorer. Gjennom Frivillighetsmeldingen og etter hvert andre Stortingsmeldinger
skapes et ønske fra myndighetene om en overordnet frivillighetspolitikk. Gjennom disse
signalene dreies også pengestrømmen fra det offentlige til frivillighetsfeltet med krav om hva
tilskuddene skal brukes til og rapporteringskrav. I kjølevannet av denne politikken
profesjonaliseres frivillighetsfeltet som igjen fører til et økt behov for økonomiske midler til
organisasjonene fra det offentlige.8
Med økende frikopling og uten medlemskap til organisasjonene, har lojaliteten fra
medlemmene til organisasjonene endret seg. Endringene i samfunnet og i organisasjonene
førte med seg nye måter å tenke organisering av frivillig virksomhet på, også for Norge.
Opprettelse av frivillighetssentraler er et eks. på samfunnsendringene. Initiativet ble her tatt av
Sosialdepartementet, som hadde et ønske om å stimulere til økt frivillig deltakelse, og gjerne da
innen oppgaver knyttet til helse- og sosialsektoren. 9 I 2013 fins det i følge
Kulturdepartementet på regjeringens hjemmeside, 383 frivilligsentraler fordelt på 317
kommuner. Frivilligsentralene drives med økonomiske midler fra det offentlige, stat og
Wollebæk, Selle og Lorentzen (2000)
St. med. Nr. 27 (1996-97) Om statens forhold til frivillige organisasjoner
8 Selle og Strømsnes (2012) «Organisasjonene og det offentlige»
9 Lorentzen 2010
6
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kommune. Sentralene er ikke lenger knyttet opp mot kun oppgaver innen helse- og
sosialsektoren, men like gjerne å finne innfor kulturområdet. Frivilligsentralene er i dag lagt inn
under Kulturdepartementet. Frivilligsentralene har ikke medlemmer, kun deltakere og er ingen
demokratisk oppbygd organisasjon. Mange av sentralene eies av kommunen, er organisert som
en privat stiftelse eller i et sameie med flere ulike organisasjoner.

Forskning
I følge Wollebæk og Sivesind 10 har sivilsamfunnet endret karakter, blant annet med bakgrunn i
økte sosiale samfunnsforskjeller og økt individualisering. Økt innvandring og endring i levesett,
spesielt rettet mot bruk av sosiale medier, påvirker også verdivalg og sivilsamfunnet. Frivillige
og deres motivasjon til å utføre frivillig arbeid har endret karakter. I større grad nå enn
tidligere kan vi si at flere tenker «what`s in it for me» når en velger å delta i frivillig virksomhet.
Det går ut over organisasjonsdeltakelsen. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse foretatt
blant et representativt utvalg av befolkningen i aldersgruppen 16 til 79 år på tre forskjellige
tidspunkter, 1997, 2004 og 2009, om frivillig innsats og folks motivasjon for å delta i frivillig
virksomhet.
Flere av endringene har fått og vil få betydning for hvordan frivilligheten selv organiserer seg
og også hvordan vi velger å tilrettelegge for et samfunnsengasjement. Den tradisjonelle
frivilligheten gjennom organisasjonsdeltakelse er på vikende front. Frivillig handling handler
nå i større grad om selvrealisering, bevisst investering og heving av den sosiale kapitalen.
Rapporten til Wollebæk og Sivesind peker på eksempler som: «det er bra og ha en attest når
man jobber som frivillig» eller «jeg får kontakter som kan hjelpe meg i arbeidslivet»
(2010-3:81)11. Frivillighet kan derfor fort bli en arena for ressurssterke med god økonomi.

1.5 FØRINGER FRA STATEN, KS OG KOMMUNEN, INKLUSIV FORSKNING
Føringer fra staten
I de senere årene har frivillig arbeid eller innsats fra enkeltpersoner eller organisasjoner ofte
blitt trukket frem som løsninger på en del samfunnsproblemer eller utfordringer. Det tas stadig
til orde for partnerskapsløsninger mellom det frivillige feltet og det offentlige, særlig er dette å
finne på forebyggingssiden. Folkehelsearbeidet i fylket og i kommunene har gjennom
partnerskap med ulike organisasjoner utviklet røykesluttkurs, gruppetilbud med fokus på
kosthold, levevaner og fysisk aktivitet, foruten etablering av ulike sosiale møteplasser.
I Melding til Stortinget 26 (2011-2012) fremheves den norske idrettsmodellen som viktig både
i forhold til å fremme fysisk aktivitet for barn- og unge og som en viktig sosialiseringsarena som
skaper fellesskap og inkludering. Meldingen understreker viktigheten av fysisk aktivitet for

10
11

Wollebæk og Sivesind (2010-3) «Fra folkebevegelse til filantrop?»
Wollebæk og Sivesind (2010)
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barn og unge som viktig i forhold til forebygging av livsstilsykdommer12 og som et
aktivitetstilbud som kan tilrettelegge for alle, uavhengig ambisjonsnivå og forutsetninger som
gir glede, mestring, fellesskap og inkludering.

Forskning
Audun Myskja 13 som i mange år har forsket på musikk som terapi for eldre i sykehjem, kan vise
til at pasienter blir roligere, trenger mindre sovemedisin og blir mindre deprimerte dersom
musikk og sang kan supplere medisinsk behandling. Likeledes vises det til at forskning i forhold
til barn og musikk viser at barn som tidlig lærer å spille et instrument, profiterer både språklig
og blir bedre i matematikk. Når barn må lære seg noter og å spille melodier styrker det
hukommelsen som igjen virker på å gi fordeler videre gjennom voksenlivet 14. Forskningen her
støttes av en større undersøkelse fra Emory University, Atlanta, Georgia, USA, der mer en 70
testpersoner i alderen 60 – 83 viste at de som hadde spilt et instrument i over ti år eller mer,
hadde bedre hukommelse enn de som ikke hadde spilt et instrument. Forskerne mener det her
finnes en årsakssammenheng og at det å lære seg musikk krever mye trening som igjen kan
begrense kognitiv svikt, på samme måte som det å lære seg flere språk også stimulerer
hukommelsen.
Befolkningsundersøkelser viser at det er sammenhenger mellom kulturdeltakelse og
levealder/helse. I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag HUNT 3 (2006-2008),15 vises det til
internasjonal forskning om bruk av kulturelle virkemidler i behandling og i rehabilitering.
Kunnskapen har fått forskere til vise til at deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter for barn og
unge innebærer et potensiale i folkehelsearbeidet. Studier tyder dessuten på at barn, unge og
eldre som deltar i kulturaktiviteter og/eller mottar kulturopplevelser kan gi helsemessige
gevinster.
I en rapport fra USA slås det fast at det er en signifikant sammenheng mellom deltagelse i
frivillig arbeid og bedre helse. Rapporten bygger på flere undersøkelser om frivillig arbeid både
på individnivå og på en sammenlikning mellom ulike stater i USA. På individnivå peker
undersøkelsene på at mennesker som deltok i frivillig arbeid hadde lavere forekomst av
depresjon og hjertelidelser enn tilsvarende innen samme aldersgruppe og som ikke deltok i
frivillig arbeid. Rapporten har i tillegg sammenlignet flere stater og mener det er
gjennomgående dårligere helse i stater som viser til lavere samfunnsengasjement og deltakelse
frivillig arbeid, enn stater med høy forekomst av samfunnsengasjement og deltakelse i frivillig
arbeid.16

Livsstilssykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer eller lidelser et menneske kan få som et resultat av
egen selvvalgt livstil og som ofte omtales som dages helseutfordring, se folkehelseinstituttet og WHO for mere
informasjon.
13 Myskja (2006) «Den siste song – sang og musikk som støtte i rehabilitering og lindrende behandling»
14 Universitetet i Tromsø (http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539)
15 Resultatene viser at deltakelse i mottagelighet og kreative kulturelle aktiviteter var signifikant assosiert med god
helse, god tilfredshet med livet, lav angst og depresjon score i begge kjønn. Nord-Trøndelag Health Study (20062008)
16 Grimm, Spring og Dietz ( 2007)
12
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Flere føringer fra staten
I Melding til Stortinget 16 (2010-2011),17 har frivillige organisasjoner og frivilligsentraler blitt
trukket frem som viktige aktører i folkehelsearbeidet. Stortingsmeldingen viser også til at flere
undersøkelser har pekt på at sosiale og kulturelle aktiviteter og begivenheter er en mangelvare
i dagens omsorgstilbud og viser til betydningen av å få til partnerskap med familie og med
frivillige omsorgsytere. I St. meld. nr. 25 (2005-2006)18 og i Ny Folkehelselov av 1.1.2012 legges
det i tillegg vekt på frivillig sektors forebyggende rolle og muligheter i forhold til å bedre
innbyggernes livsvilkår. I regjeringens forslag i NOU 2011:11,19 foreslås det å gjøre
sykehjemmene åpnere. Regjeringen tar her til orde for at sykehjemmene bedre bør legge til
rette for at familie og pårørende kan delta i aktiviteter sammen med beboeren, og gjøre
sykehjemmet attraktivt som en møteplass og arena for lokalsamfunnet, for eksempel ved å
tilrettelegge for en åpen kafé.
I Samhandlingsreformen,20 er det uttalt et ønske fra departementet om at kommunene bør
finne frem til ulike samarbeidsformer med lag- og organisasjoner. I meldingen nevnes blant
annet besøkstjeneste for eldre som et godt eksempel på frivillig virksomhet for enkeltpersoner
innen det sosiale feltet. I Stortingsmeldingen pekes det også på de frivillige organisasjoners
betydning i seg selv som bidragsytere til at folk holder seg friskere lenger ved å delta i sosiale
nettverk, og organisasjonenes eget bidrag til organisering av blant annet likemannsarbeid.

KS og Frivillighet Norge
I 2011 laserte KS og Frivillighet Norge en samarbeidsplattform (fornyet i 2013)21, hvor målet er
å styrke samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor. En undersøkelse utført av KS viser
at det er et stort omfang av samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner
innenfor kommunale tjenesteområder. Størst er omfanget innenfor kultur og fritid, med helseog omsorg på en god andreplass. Når KS har inngått en avtale med Frivillighet Norge er det et
utrykk for ønsker om bedre samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Frivillighet Norge
viser til en intensjon om å bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en
selvstendig frivillig sektor, hvor samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor
skal baseres på likeverdig partnerskap og gjensidig respekt for hverandres roller. Fra begge
parter understrekes det at offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i
samfunnet. Samarbeidet mellom sektorene må bygge på prinsipp om at frivillig sektor skal
supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig
frivillighetspolitikk på alle nivåer som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. KS
og Frivillig Norge er enige om at det er en fordel med mest mulig forutsigbarhet i
rammevilkårene til frivillig sektor, og at dette bør etterstrebes.

Melding til Stortinget 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)
St. melding nr. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening
19 NOU (2011:11) Innovasjon i omsorg
20 St. meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
21 Frivillighet Norge (www.frivillighetnorge.no)
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Fredrikstad
I Kommuneplanens samfunnsdel (2011-2023), pekes det på viktigheten av å tilrettelegge for
gode lokalsamfunn som gir mulighet til fysisk utfoldelse, aktivitet og tilrettelegging av gode
møteplasser for medvirkning og sosial omgang. Kommunedelplan Oppvekst (2012-2023), er
opptatt av at barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud som bidrar til gode oppvekstmiljø
og gode lokalsamfunn. I Kommunedelplan for Fredrikstad byområde (2011–2023) handler det
om byen som sosial arena, med tilrettelegging for bilfrie plasser og torg. Kommunedelplanen
har fokus på sykkel og gange og på arenaer for et mangfoldig kulturliv og økt aktivitet som vil
styrke sentrums attraktivitet for alle. Kommunedelplan for kultur (2011-2023) er opptatt av at
kultur skal forstås bredt, og omfatter innsatsområder som allmenkulturen, kunstfeltet,
kulturbaserte næringer, og kultur som ledd i byutvikling og utvikling av vår
fredrikstadidentitet.
Fredrikstad idrettsråd (FRID) har en visjon 2020 for Fredrikstadsamfunnet om: ”Levende
lokalsamfunn med idretten som sentral møteplass”.
I levekårskartleggingene 2012 for Fredrikstad, blir det også pekt på at Fredrikstad kommune
har mange gode boområder, men viser til at flere boområder har store levekårsutfordringer.
Fredrikstad kommune skårer lavt i forhold til befolkningens utdanning. Folks utdanning og
inntekt gir utslag i sosiale ulikheter i helse. Jo høyre utdanning, jo bedre helse. Skal
Fredrikstadssamfunnet få opp andelen som ønsker høyre utdanning må det satses på å gi barnog unge opplevelser, sosial tilhørighet og medvirkning i organisasjonslivet uavhengig av
foreldrenes inntekt.
Frivillighetsmeldingen for Fredrikstad vil derfor, sammen med andre kommunale planer og
tiltak, imøtekomme forslag som kan være med på å gi økt livskvalitet og som kan være med på å
gi mulighet for en aktiv medvirkning i eget lokalsamfunn.
Frivillighetsmeldingen vil i tillegg komme med konkrete forslag til hvordan det offentlige og
sivilsamfunnet sammen kan arbeide for levekårsforbedringer for Fredrikstads befolkning.

2 ORGANISERING MED FRIVILLIGHETSMELDING FOR
FREDRIKSTAD
I arbeidet med frivillighetsmeldingen har det vært viktig å få frem frivillighetsfeltets egne
tanker rundt hva som oppleves som bra og hvilke ønsker og behov frivillighetsfeltet har for
egen virksomhet og hva som er ønskelig at kommunen kan bidra med.
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2.1 ORGANISERING I PROSJEKTET
Høsten 2012 ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra musikkrådet,
speiderrådet, idrettsrådet og fra frivilligsentralene, samt en tillitsvalgt representant. I tillegg
fire representanter fra administrasjonen i Fredrikstad kommune, fra seksjon for utdanning og
oppvekst, seksjon for helse og velferd, kulturseksjonen og fra seksjon for miljø og
samfunnsutvikling.
Tabell 1. Prosjektsammensetning
Sammensetning

Prosjektgruppe

Navn
1 rep. fra seksjon for utdanning og oppvekst
1 rep. fra seksjon for helse og velferd
1 rep. fra kulturseksjonen
1 rep. fra seksjon for miljø og samfunnsutvikling/prosjektleder
1 rep. fra musikkrådet
1 rep. fra speiderrådet
1 rep. fra idrettsrådet
1 rep. fra frivilligsentralene
1 tillitsvalgt rep.

Referansegruppe(r)

Høringsinstans
Lag og organisasjoner
Kommunale virksomheter
Andre

2.2 METODER OG ARBEIDSMÅTER
I prosjektet med frivillighetsmeldingen har prosjektgruppen valgt å benytte SWOT-analyse som
metode. Hensikten med en SWOT-analyse er å finne frem til styrker (Strength) og svakheter
(Weaknes), muligheter (Opportunities) og hindringer (Threats) i forhold til nåtid og fremtid.
SWOT – analyse kan brukes som metode for å kartlegge erfaringer og behov. Metoden
innebærer å ta utgangspunkt i nå-situasjonen og summere opp styrker og svakheter med den.
Deretter skal framtida, og eventuelle muligheter og trusler i den summeres opp. Gjennom å
bruke denne modellen vil man få frem det som er verdt å bygge videre på, samt behov for
endringer eller nye tiltak, og hva fremtidige utfordringer kan være. I KS sin veileder blir SWOTanalyse nevnt som en av flere metoder som kan egne seg til bruk av kartlegging og utforming av
en lokal frivillighetspolitikk.
Hovedhensikten med arbeidet har vært å få frem deltakernes syn på eget frivillighetsfelt,
ønsker og behov, og hvordan samarbeidet med kommunen fungerer i dag og hvordan
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deltakerne tenker seg et fremtidig samarbeid. Spørsmålene her var formulert som temaer
(se for øvrig under vedlegg I og II).
En SWOT-analyse gjennomføres ved hjelp av en idé dugnad, her gjennomført gjennom 2
konferanser og 2 dialogmøter. Prosjektgruppen valgte å gjennomføre to helt ulike konferanser,
en med vekt på folkehelse, barn og unge og en med vekt på eldre og sosiale og humanitære
organisasjoner, dette for å få til så bred deltakelse (representasjon) som mulig fra
organisasjonslivet og fra de «tilhørende» kommunale tjenesteområdene. Til tross for stor og
bred deltakelse vil man alltid måtte stille spørsmålet om flere kunne ha vært med på å si sin
mening. Dette arbeidet baseres derfor på de som var med på konferansene og dialogmøtene.
Prosjektgruppen har i arbeidet med å få frem deltakernes syn arrangert to konferanser:
 En konferanse om «Innovasjon i omsorg, eldre og frivillighet», med vekt på
humanitære- og sosiale organisasjoner og kommunale virksomheter innen velferd og
omsorg. Konferansen ble arrangert i november 2012 med ca. 80 personer, med bred
deltakelse fra frivillighetsfeltet og fra virksomheter innen helse- og velferd.


En konferanse om «Frivillig arbeid – forutsetninger og samarbeid», med vekt på
frivillige lag og organisasjoner som primært jobber med barn- og unge og kommunale
virksomheter i forhold til oppvekst og omsorg. Konferansen ble arrangert i november
2012 med ca. 100 personer, også her med bred deltakelse fra ulike lag- og foreninger og
kommunale virksomheter.

I tillegg har prosjektgruppen arrangert to dialogmøter, begge i desember 2012:
 Et dialogmøte i samarbeid med FRIS (Fredrikstad Internasjonale Skole), med vekt på
innvandrerkvinner. Vi lever i et flerkulturelt samfunn og prosjektgruppen ønsket med
dette dialogmøte i tillegg spesielt å sette fokus på kvinner og høre deres mening i
forhold til frivillighet.


Et dialogmøte med representanter fra Fredrikstad kristne Råd, Den norske kirke,
Frikirken, Metodistkirken, Al-Furat aktivitetssenter for ungdom, Al-Gadir senter og
Somalisk velforening i Østfold og Kirkens Bymisjon. I et multikulturelt samfunn anså
prosjektgruppen det viktig å få frem deltakernes mening om frivillig virksomhet, her
representert gjennom et utvalg ulike foreninger og virksomheter.

Prosjektgruppen har i tillegg hatt flere arbeidsmøter og har deltatt på Frivillig Børs i regi av
Bærum kommune.

3 DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER
Definisjon er en setning som forklarer og avgrenser betydningsinnholdet i et ord, uttrykk eller
begrep så nøyaktig som mulig. Setningen skal fungere slik at alle som leser eller hører ordet
eller uttrykket skal få en sammenfallende oppfatning av hva ordet er og ikke er (betydningen).
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Definisjoner av ulike nøkkelbegreper som kan oppfattes som sentrale begreper er ment som et
supplement til å skape økt forståelse til innholdet i frivillighetsmeldingen.
Begrepene og teoriene det redegjøres for i frivillighetsmeldingen er knyttet opp mot
deltakernes svar og innspill gjennom SWOT-analysen. Teorien som er brukt til å belyse
deltakernes svar støtter opp under de enkelte utsagnene, og setter svarene inn i en teoretisk
ramme som vil kunne gi større innsikt til det innkomne materiale.
Frivillig - ordet frivillig kommer av: En person som ønsker å gjøre noe for en annen frivillig, av
egen vilje – selvvalgt.22
Frivillig innsats defineres her som ulønnet innsats. Utgiftsdekning som reiseutgifter eller
kjøregodtgjørelse til den frivillige kommer inn under betegnelsen ulønnet innsats.
En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver
frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Frivillig virke er virksomhet med
ikke-kommersielt formål, som baserer en vesentlig del av sin virksomhet på gaver,
kontingenter, innsamlede midler, offentlig støtte eller frivillig innsats og tidsbruk.
Frivillig sektor, også kalt tredje sektor, representerer frivillige lag og foreninger og uformelle
strukturer som familie, venner og naboer. Innsatsen består av mennesker som arbeider frivillig,
ofte med et altruistisk motiv, og kan ikke erstattes av lønnsarbeid.23 Betegnelsen den tredje
sektor forstås ut i fra en tenkning om en tredeling, den offentlige sektor, den private og
kommersielle og den tredje sektor. Sektorbegrepet brukes på mange måter og betegner også
typer områder og virksomheter, for eksempel sosialsektoren, kultursektoren og skolesektoren.
Det som skiller den tredje sektor fra de andre sektorene er dens verdimessige særpreg.
Til tross for at organisasjonene ofte mottar offentlig støtte er det innsatsen i sektoren som er
betegnende. Innsatsen består av mennesker som arbeider frivillig, deres verdier er særegne og
kan ikke erstattes av lønnsarbeid. Deltakelse i frivillig arbeid oppleves som meningsfylt for de
som deltar og for samfunnet rundt fordi de frivillige bidrar med ressurser og skaper
engasjement og verdier som ikke på samme måte kan måles i kroner og øre. 24
Altruisme kan betegnes som en innstilling som setter hensynet til andres vel foran den
handlendes egennytte. Motivasjon for å gå inn i frivillig arbeid handler allikevel like mye om
egennytte som gjensidighet og altruisme.
En kommune kan defineres som et område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet
underlagt staten, men med et visst selvstyre.
Sivilsamfunnet er en samfunnssfære mellom den private sfæren, staten og markedet. Frivillige
organisasjoner er en del av sivilsamfunnet og spiller en viktig brikke i demokratiske samfunn.
Sivilsamfunnet kan beskrives som: ”et rom der alle er greie mot hverandre, utfolder sin
idealitet og vil det beste for fellesskapet” 25. I sivilsamfunnet inkluderes enkeltpersoner,

Escolas ordbok (2001)
Habermann (2007)
24 Wollebæk, Selle og Lorentzen (2000)
25 Lorentzen (2007:9)
22
23
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grupper og organisasjoner som organiserer sin virksomhet uavhengig av staten ut fra en tanke
om å skape solidaritet og verdier, og ut fra organisasjonens egen interesse. Det sivile
fellesskapet binder sammen mennesker med felles interesser, hvor samvær, aktiviteter og
samtale knytter mennesker sammen og skaper tillit mellom organisasjonens medlemmer.
Sosial kapital handler om sosiale relasjoner, nettverksbygging og gjensidighet. Sosial kapital er
en form for kapital vi som enkeltindivider kan akkumulere og som gjøres tilgjengelig ved behov.
Hvor mye sosial kapital det enkelte individ rår over, er avhengig av nettverkets størrelse og den
enkeltes investering. Gjennom ulike aktiviteter og nettverksbygging ansikt til ansikt, lærer
deltakerne i organisasjonen å stole på hverandre og utvikle en fellesskapsfølelse. Tilliten som
skapes kommer samfunnet til nytte fordi deltakerne føler ansvar for hverandre og
lokalsamfunnet utvikles derfor til et tryggere sted å bo for alle.
Sosial kapital begrepet er omdiskutert og blir brukt innenfor flere fagområder, og det gjør at
begrepet får forskjellig betydning avhengig av hvilket perspektiv man tar. Putnam (2000),26
amerikansk statsviter, trekker blant annet begrepet opp og skiller mellom sammenbindende og
overbyggende sosial kapital. Sammenbindende sosial kapital handler om tette og nære
nettverk, som famille, nære venner eller nettverk som skaper tette bånd og er forholdvis
lukkende for andre utenforstående. Overbyggende sosial kapital derimot preges av at
nettverkende er utadvendte, brobyggende og skaper sosiale relasjoner på tvers av
sosiodemografiske skillelinjer. Overbyggende sosial kapital kan derved være en kilde til å
komme seg fram i livet, for eksempel dersom man er arbeidssøkende og trenger å komme seg
inn i arbeidslivet. Da kan nettverket være en kilde til ytelse på denne fronten, uten at gjenytelse
kreves.27 Hovedpoenget til Putnam er at overbyggende sosial kapital skaper «generalisert
gjensidighet» som igjen gjenspeiles i hvordan vi omgås med hverandre ved at vi tar hensyn,
bryr oss og tar ansvar for hverandre. Det gir tillit og skaper tryggere samfunn.
Sosialt entreprenørskap kan defineres som «Et menneske som har en idé for hvordan bidra
til å løse et sosialt problem og som ønsker å nå så mange mennesker som mulig, så raskt som
mulig. For å gjøre dette bruker de forretningsmessige metoder for effektivt å utnytte
begrensede ressurser til å skalere en bærekraftig organisasjon, og gjennom dette skape varige
positive endringer i samfunnet»28
Sosialt entreprenørskap er en metode for å løse en del samfunnsproblemer. Sosiale
entreprenører søker innovative løsninger som kan forbedre samfunnet og hjelpe
enkeltindividets muligheter til en bedre hverdag.29

26

Putnam (2000) «Bowling alone: the collapse and revial of American community»
Helsedirektoratet (2010) «Sosial kapital. Teorier og perspektiver»
28 Ferd Sosiale Entreprenører (2010)
29 Sandal (2004)
27
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4 FRIVILLIGHETENS BETYDNING
Frivillig arbeid har en egenverdi. Samfunnet blir forandret gjennom frivillighetsarbeid fordi
menneskene som involverer seg skaper engasjement, fellesskap og tilhørighet og det motvirker
ensomhet. Frivillighetsarbeidet er mangfoldig, det skapes ut i fra egeninteresse. Fellestrekkene
er økt demokrati gjennom tildeling av ulike roller, oppgaver og funksjoner.

4.1 VERDIEN AV FRIVILLIG ARBEID
I en kronikk i Dagens Næringsliv publisert 31.03. 2010 av Statsminister Jens Stoltenberg,30
fremheves verdien av den frivillige innsatsen for samfunnet og for enkeltindividet. Tillit,
tilhørighet, trygghet og inkludering blir nevnt som viktige faktorer for at vi som mennesker får
en mulighet til å leve gode liv. Dersom kommunene initierer og tilrettelegger for et mangfoldig
organisasjonsliv blir lokalsamfunnet et tryggere sted å ferdes, blant annet fordi
organisasjonene fungerer som lærings- og utviklingsarenaer som skaper engasjement, identitet
og fellesskap mellom mennesker.

4.2 ENDRINGER I FRIVILLIG ARBEID 1997 – 2009
TABELL 2. ENDRINGER I FRIVILLIG ARBEID 1997-200931
Fulltidsårsverk *

1997

2004

2009

115 229

113 474 114 921

2009 inkl. virtuell
frivillighet
117 350

Andel av økonomisk aktiv befolkning **

4,5 %

4,5 %

4,1 %

4,3 %

Andel som har gjort frivillig arbeid

52 %

58 %

48 %

49 %

Antall innsatser hele befolkningen

0,94

1,21

0,97

0,99

Timer arbeid hele befolkningen –
gjennomsnitt
Antall innsatser pr. frivillig***

55

59

54

55

1,88

2,03

2,03

2,03

*
**
***

30
31

Et fulltidsårsverk er satt til 1733 timer i 1997 og 1703 timer i 2004 og 2009.
Reduksjonen er gjort fordi de fleste i Norge har fått fire dager mer ferie.
Uten religion og livssynsorganisasjoner
Antall kategorier(av 15 ulike) man har vært frivillig innenfor

www.regjeringen.no(Tale/artikkel,31.3.2010)
Wollebæk og Sivesind (2010-3:22)
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Undersøkelsen viser, i følge Wollebæk og Sivesind, at andel i % av befolkningen som gjorde
frivillig virksomhet i 2004 i forhold til 2009 er redusert med 10 prosentpoeng, men fortsatt er
det slik, jfr. tabell 3, at det i Norge utføres mye frivillig arbeid.
Den voksne delen av befolkningen utførte nesten 200 millioner timer i frivillig arbeid i Norge i
2009, omregnet i fulltidsårsverk blir det vel 114 900. Til tross for at nedgangen i andelen av de
som utførte frivillig arbeid var relativt høy fra 2004 – 2009, blir nedgangen noe mindre når vi
tar med den virtuelle frivilligheten for 2009. Virtuell frivillighet kan for eksempel være
veiledning, deltakelse i diskusjonsgrupper som foregår på nett og utvikling/vedlikehold av
nettsider. Samfunnet er i endring, mange tilbringer mye tid i det virtuelle rom og for noen
frivillighetsarenaer, for eksempel selvhjelpsgrupper/ selvhjelpsorganisasjoner, kan nettet være
et nyttig middel for hjelp til selvhjelp.
Til tross for reduksjonen i andelen av befolkningen som utførte frivillig arbeid i perioden fra
2004 – 2009, ser vi at antall årsverk ikke har gått tilsvarende ned. Årsaken til dette er å finne i
en betydelig befolkningsvekst (nærmere 10 % siden 1997), at det har blitt færre
korttidsfrivillige i perioden (korttidsfrivillighet = at frivillige ikke påtar seg langvarige
forpliktelser eller ansvar for tidkrevende oppgaver) og at antall fulltidsårsverk er blitt kortere
fordi det har blitt innført flere feriedager i perioden. Det gjennomsnittlige timeantall for hver
frivillig har dermed økt med ca. 14 %, og er nå tilbake på 1997-nivå32.

4.3 ANDEL AV BEFOLKNINGEN SOM HAR DELTATT I FRIVILLIG ARBEID I ULIKE LAND
Tar vi et blikk på andre land, ser vi at Norge fortsatt er blant verdens lendende når det gjelder
frivillighet.

32

Wollebæk og Sivesind (2010)
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Tabell 3. Andel av befolkningen som har deltatt i frivillig arbeid siste år i industrialiserte land 33.
Land

Andel deltakere i frivillig arbeid i %

Norge (2009)

48

Sverige (2009)

48

Island (2005)

40

Storbritannia (2005)

39

Danmark (2004)

35

Australia (2007)

32

New Zealand (2004)

31

Tsjekkia (2009)

30

Nederland (2002)

30

USA (2009)

27

Canada (2000)

27

Frankrike (2002)

25

Tabellen viser at Norge og Sverige topper med 48 % av befolkningen som har utført frivillig
arbeid. Sverige, har i likhet med Norge, en tilbakegang i den frivillige virksomheten fra 51 % i
2004 til 48 % i 2009.

4.4 ERFARINGER FRA ANDRE
I den første Soria Moria-erklæringen (2006) ønsket regjeringen å fremme en ny helhetlig
frivillighetspolitikk. Det resulterte i en ny frivillighetsmelding34. I Stortingsmeldingen pekes det
på viktigheten av å tilrettelegge for frivillig virksomhet, og på nødvendigheten av samhandling
og samarbeid mellom frivillig sektor og det offentlige.

33
34

Wollebæk og Sivesind (2010-3:23)
St. meld. nr. 39 (2006-2007)
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Bærum, Danmark, Trondheim og Nordland
I 2005 kom en forskningsrapport fra Handelshøyskolen om partnerskap mellom det offentlige
og private bedrifter i samarbeid med frivillig sektor. 35 Rapporten er på mange måter et uttrykk
for muligheter til å ta i bruk nye samarbeidsformer, samtidig som den setter søkelyset på noen
utfordringer ved et slikt samarbeid. Rapporten tar utgangspunkt i et prosjekt gjennomført av
Bærum kommune og Frivilligsentralen, hvor ansatte i utvalgte private bedrifter ble engasjert til
å utføre frivillige oppgaver med bakgrunn i en partnerskapsavtale inngått mellom bedriften og
Bærum kommune.
I en rapport utarbeidet ved Center for frivillig socialt arbejde i Danmark, har forskeren fulgt og
evaluert tre ulike partnerskapsprosjekter over to år. 36 Partnerskapsprosjektene er ulike, men
handler alle om å utvikle sosiale tiltak for mennesker bosatt i tre forskjellige kommuner i
Danmark i et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og det offentlige. I rapporten
beskriver først og fremst forskeren prosessen de ulike organisasjonene og
samarbeidspartnerne har vært igjennom ved å etablere et partnerskap.
Det er en stor forskjell mellom Bærum kommune sitt prosjekt og prosjektene beskrevet fra
Danmark. Bærum kommune har valgt å implementere private bedrifter i sitt partnerskap, hvor
ansatte får fri til å utføre frivillig arbeid og kan likne mer på et sosialt entreprenørskap. I
Danmark er prosjektene utviklet som et partnerskap med frivillige organisasjoner og det
offentlige uten deltakelse fra det private næringsliv.
Trondheim kommune var tidlig ute med å tegne samarbeidsavtaler med ulike frivillige
organisasjoner. Jfr. deres egen frivillighetsmelding av 2012, tegnet kommunen i løpet av 2011
flere avtaler med blant annet humanitære foreninger, idrettslag, velforeninger og
kulturorganisasjoner. Samarbeidsavtalene handler om å gi økonomisk forutsigbarhet til
frivillighetsfeltet, hvor organisasjonene på sin side gir hjelp til å utføre oppgaver av
samfunnsmessig betydning innenfor foreningens eget felt. Idrettsforeningene har f.eks. tilsyn
med hver sin idrettshall mot kompensasjon som går til idrettslaget.
I 2012 undertegnet Nordland fylkeskommune 5 nye samarbeidsavtaler med frivillig sektor.
Fylkeskommunen viser til viktigheten av å samarbeide med organisasjoner som kan utføre
helsefremmende og forebyggende aktivitet på regionalt og lokalt nivå for å fremme folkehelsen
blant befolkningen i Nordland.
De 5 organisasjonene er:
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Nasjonalforeningen for folkehelsen Nordland fylkeslag
Mental Helse Nordland
Diabetesforbundet Nordland
Nordland Røde Kors
Kreftforeningen

BI (Midttun, Dirdal og Gautesen 2005)
Hjære (2005)
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KS
I 2010 fulgte KS opp i forhold til veilederen av 2004, og gjennomførte en spørreundersøkelse
som ble sendt til alle landets kommuner om hvor mange som hadde utviklet en
frivillighetsmelding. Til tross for at kun 20 % av kommunene hadde utviklet en
frivillighetsmelding, svarte over halvparten at det fantes samarbeidsavtaler med frivillige
organisasjoner om å utføre tjenester for kommunenes virksomheter. Flere av kommunene, over
50 %, mente at det i fremtiden ville være et behov for tettere samarbeid med frivillig sektor,
men kun 26 % hadde planer om å utvikle en frivillighetsmelding for sin kommune. Litt over
halvparten av landets kommuner svarte på spørreundersøkelsen37 (KS 2010). KS sin
undersøkelse er i tråd med Disch og Vetvik38 (2009) sin kartlegging, hvor kommunene gir
uttrykk for et ønske om større samhandling med frivillig sektor, men hvor det ikke er
gjennomført noen planlegging for å imøtekomme behovene på dette området.
I flere land er det utviklet en form for partnerskap eller samfunnskontrakt mellom staten og
frivillig sektor. 39 I Norge har ulike former for partnerskap, spesielt innen folkehelseområdet,
blitt benyttet i flere kommuner og fylkeskommuner. Nytt i Norge er at det i Statsbudsjettet for
2012 ble signert en samarbeidsavtale av helse- og omsorgskomiteen, mellom staten og
organisasjonene innen helse- og sosialfeltet innenfor det kommunale tjenesteområdet.
KS og Frivillighet Norge har utarbeidet en plattform for samarbeid mellom frivillig og
kommunal sektor, og anbefaler organisasjoner og kommuner å inngå tilsvarende lokale
samarbeidsavtaler.40 (Se også vedlegg «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og
kommunal sektor 2013–2015»)

5 FRIVILLIGHETSREGNSKAP
I følge generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge, ligger Norge og Norden fortsatt i
verdenstoppen i frivillig innsats, hvor halvparten av den norske befolkningen deltar. I Norge
går flest frivillighetstimer med til kultur, idrett, teater, korps og fritidsarbeid, men også innen
helse- og velferdstilbud ytes det stadig mer frivillige dugnadstimer.

5.1 SATELLITTREGNSKAP FOR IDEELLE OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Den frivillige sektor står for en vesentlig del av verdiskapningen i samfunnet. I henhold til
Statistisk Sentralbyrås satellittregnskap om frivillighet (2010), representerer den frivillige
37

KS (2010) Ny undersøkelse: ”Stort omfang av samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner”
Disch og Vetvik (2009) ”Framtidas omsorgsbilde – slik ser det ut på tegnebrettet”
39 Selle og Strømsnes (red.) (2012)
40 Meld. St. 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg»
38
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innsatsen en verdiskapning i det norske samfunnet tilsvarende godt over 59 milliarder kroner,
tilsvarende vel 115 000 årsverk. Fredrikstad kommunes innbyggertall er 1,51 % av hele
landets og omregnet for Fredrikstad, representerer den frivillige innsatsen en verdiskapning
estimert til ca. 900 millioner kroner og som tilsvarer ca. 1.700 hele årsverk41.
I tillegg til dette har mange sin jobb i og for ideelle og frivillige organisasjoner. Den lønnede
innsatsen i denne sektoren stod for nesten 42 milliarder kroner på landsbasis, eller vel 80 000
årsverk i 2010. Sammen med den ulønnede innsatsen er verdiskapingen i de ideelle og frivillige
organisasjoner i 2010 på vel 101 milliarder kroner, tilsvarende 195 254 årsverk. Omregnet for
Fredrikstads vedkommende kan vi si at, den ulønnede og den lønnede innsatsen i de ideelle og
frivillige organisasjonene tilsvarer en verdiskapning på vel 1,5 milliarder kroner. Det tilsvarer
vel 2 900 årsverk, så fremt den frivillige virksomheten gjenspeiler landsgjennomsnittet.
Tabell 4. Satellittregnskap for frivillige organisasjoner42
Frivillighetsregnskapet

2008
Innbyggere Prosent
Norge

4 724 000

100 %

Innstas
Ulønnet
Lønnet

2008
2009
2010
Millioner
Millioner
Millioner
Årsverk
Årsverk
VerdiVerdiVerdiÅrsverk
skapning
skapning
skapning
59 579 115 149
55 200 114 616
57 132
114 903
41 856
80 105
37 952
76 724
40 642
79 777
93 152

Fredrikstad

71 200

1,51 %

Ulønnet
Lønnet

191 340

97 774

194 680

101 435

195 254
1 739

832

1 727

861

1 732

909

572
1 404

1 156
2 884

613
1 474

1 202
2 934

638

1 210

1 547

2 949

5.2 FRIVILLIGE I FORHOLD TIL LØNNSTAKERE
Den frivillige (ulønnede) innsatsen i Norge i 2010 utgjorde som tidligere nevnt vel 115 000
årsverk. Det tilsvarer 4,8 prosent av alle årsverkene i Norge. Jfr. SSB oversiger tallet på frivillige
tallet på lønnede årsverk i sektoren. I 2010 stod det i gjennomsnitt vel 1,4 frivillige bak hver
lønnet arbeidstaker.

41SSB

(2010) http://www.ssb.no/orgsat/

42

Det norske satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner er laget etter retningslinjer som er gitt i FNs
”Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts”. Dette regnskapet skal i teorien dekke alle
virksomheter som drives uten vinningsformål. Satellittregnskapet bygger på tall og begreper fra nasjonalregnskapet,
men er spesielt tilrettelagt for å belyse virksomhet som driver på ideell og frivillig basis.
(http://www.ssb.no/orgsat/)
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Tabell 5. Årsverk etter aktivitet, lønnstakere og ulønna årsverk.

Kommentar til tabellen:
Tallet på frivillige overstiger tallet på lønna årsverk i sektoren. I 2010 stod det i gjennomsnitt
vel 1,4 frivillige bak hver lønna arbeidstaker. Flest frivillige per lønna arbeidstaker finner vi
innenfor kultur og fritid, miljøvern, lokalmiljø og bustad samt politiske organisasjoner. Relativt
sett er det aktiviteten innenfor kultur og fritid som står for mesteparten, med nærmere 60
prosent av de frivillige årsverkene. Av disse er det idretten som bidrar mest, og som totalt sett
utgjør om lag en fjerdedel av all ulønna aktivitet i Norge.
Motsatt finner vi flest lønna per frivillig innenfor kategoriene utdanning og forsking, helse og
sosiale tjenester, interesseorganisasjoner og juridisk tjeneste, samt yrkes-, bransje-, og
fagforeninger.
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6 BESKRIVELSER AV FRIVILLIGHET I FREDRIKSTAD
Fredrikstad kommune har et stort og rikt organisasjonsliv. Prosjektgruppa har gjort et forsøk
på å kartlegge den frivillige virksomheten i Fredrikstad. Det viser seg at kartleggingen som
presenteres her er langt fra fullstendig, da det har vært vanskelig å få oversikt over den totale
frivilligheten.
Fredrikstad Idrettsråd, Musikkråd og Speiderråd har god oversikt over egne organisasjoner.
Likeledes finnes god oversikt over en del kulturorganisasjoner som teatergrupper, kunst- og
kulturorganisasjoner. Flere av barn– og ungdomsorganisasjonene søker også fast om
kulturmidler/støtte til foreningens arbeid, ofte basert på antall medlemmer og er derfor lett å
få en oversikt over. Frivilligsentralene har god oversikt over antall frivillige og organiserte
grupper i deres regi. Menighetene i Den norske kirke er organisert i et kirkelig fellesråd, der de
enkelte menighetene har god oversikt over et stort antall frivillige. Andre humanitære
organisasjoner finnes det noe oversikt over.
Fredrikstad kommune har nå en digital møteplass ByPå, som skal supplere de fysiske
møteplassene og bidra til økt engasjement i lokalsamfunnene. I dagens samfunn er
konkurransen om den enkeltes oppmerksomhet stor. Det er derfor viktig at tilbudet om
deltagelse i sosiale og andre aktiviteter i nærmiljøet tilpasser seg trendene ellers i samfunnet.
Tilgang til enkelt å kommunisere med/ komme med innspill til kommunen er viktig for å føle at
man har en faktisk påvirkningsmulighet. Det vil også bygge omdømme for kommunen.
Kommunen tilbyr foreninger gratis bruk av nettsamfunnet ByPå. Her kan foreningene
markedsføre seg og sine aktiviteter. I tillegg finnes et hefte utarbeidet av støttekontakttjenesten
i kommunen, heftet er utformet som en aktivitetsoversikt og finnes på kommunens
hjemmeside. 43
Frivillige organisasjonene har også tilgang til økonomiske støtteordninger fra kommunen etter
søknad, se informasjon på Fredrikstad kommunes nettside, under kultur og fritid.44

6.1 KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV
Under dette kapittelet er det forsøkt å gi et bilde av en del av den totale aktiviteten som foregår
i regi av lag og organisasjoner i Fredrikstad, men prosjektgruppen ønsker å presisere at
mangfoldet er stort, og at eksemplene her langt fra gir et tilstrekkelig bilde av feltet.

43

https://www.fredrikstad.kommune.no/Documents/virksomheter/Sosial%20og%20psykiske%20tjenest
er/Aktivitetshefte.pdf
44

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-idrett-og-fritid/
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Kor
Kortradisjonen i Fredrikstad er
fortsatt rik og stor. For
eksempel samlet 550 deltakere
fra mange forskjellige kor seg i
Domkirken i Fredrikstad i mai
måned i 2013. «Det medvirker
sterkt til å styrke fellesskapet
og har dermed en viktig
funksjon utover selve sangen»,
sa ordfører Nygård, som ønsket
ungdommene noen fine dager.
Til tross for at korbevegelsen i
Fredrikstad fortsatt er tallrik,
er rekruttering stadig blitt et
tilbakevendende problem. Flere kor er i de senere år lagt ned grunnet manglende tilslutning.
Andre sliter med å få yngre krefter inn med den følge at korene «forgubbes» og etter hvert
legges ned.

Sangkoret Ekko
Sangkoret Ekko har vokst og er i dag mer enn et sangkor. Ekko har utviklet seg til
Kulturhuset Ekko med et bredt tilbud av aktiviteter som, kor/band/
visegruppe/knøttegruppe og et nystartet band for de minste.
Ekko ønsker å være et ledende fritidstilbud for mennesker med bistandsbehov og arrangerer
dagkafé på mandag og torsdag, Musikkøvelser på tirsdag. I tillegg, fotball på mandager,
teaterkurs på onsdager og fritidsklubb på fredager i like uker.

Korps og musikkliv

Hot`n Funky i Fredrikstad/Norges Musikkorps Forbund. Foto: Skjalg Femo/BA
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Kor og korpsbevegelse i Norge har alltid aktivisert svært mange mennesker. Sammen med
kulturskolene, er kops og kor sentrale aktører innen musikkopplæring for barn og unge. I
tillegg rekrutteres det fra korpsbevegelse og korvirksomhet til et profesjonelt virke gjennom
mange år som amatører.45
På landsbasis er fremdeles tusenvis av barn og unge ute i gatene med sine instrumenter og
skaper stemning hver 17.mai. I følge Norges Musikkorps Forbund (NMF) er det rundt 30 000
barn, og enda flere voksne korpsmusikanter i Norge. Hvert eneste år deltar mange tusen
musikanter og drilltropper i NM for skolekorps og i NM janitsjar for voksenkorpsene.
Fredrikstad har tradisjonelt hatt et meget rikt musikkliv, både for amatører og mer
profesjonelle. Spesielt gjelder dette for korpsbevegelsen. For 30-40 år siden var skolekorpsene i
byen tallrike og med hundrevis av spilleglade barn og ungdommer. Dessverre så har antall
skolekorps i Fredrikstad gått en del ned. Nedleggelsen av skolekorpsene vil i sin tur bidra til en
svekket rekruttering til voksenkorps. I sin tur bidrar dette til en desavuering av hele
korpsbevegelsen.
Musikkrådet i Fredrikstad, paraplyorganisasjon for byens frivillige musikkliv, har i dag 55
kor/korps og grupper med ca. 1450 medlemmer.46 Av disse kan noen nevnes med navn: Kong
Fredrik IVs tambourafdeling af 1704, Pikegaarden, Risikoret. Rolvsøy skolekorps, Vestbygda
blanda kor, Senza Rigore, Mannskoret Skjold, Fredrikstad Trekkspillklubb, Trosvik
veterankorps, Torsnes Brass, Selbak blandede kor, Lær å syngekoret-Fredrikstad Domkirke og
Fredrikstad Mannskor.

Den norske kirke
På kulturfeltet er Den norske kirke en aktiv aktør når det gjelder konsertvirksomhet. Her er det
mange frivillige som bidrar med sine ressurser, noe som har stor betydning for lokalsamfunn
og nærmiljø. Tilbudet til barn og unge i menighetsregi er også preget av et stort omfang av
frivillighet. Dette er med på å gi et godt og sikkert tilbud til kommunens barn og unge som
ønsker å benytte seg av disse tiltakene.
Den norske kirke driver også utstrakt frivillighetsarbeid rettet inn mot andre gjøremål, blant
annet for eldre, for mennesker med nedsatt funksjonsevne og på asylmottak. Her kan nevnes
hyggetreff, besøkstjeneste, turvirksomhet og aktivitet- og hobbyvirksomhet. Samlet antall
frivillige ligger på i underkant av 1000 personer.

Historielag
Det finnes flere historielag i kommunen. Historielagene arbeider for å fremme gransking av
bygdas historie, kultur og minner, samt å vekke den historiske interesse blant bygdas
befolkning.

45
46

St. meld. nr. 39 (2006-2007)
http://www.musikk.no/fredrikstad
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Teater
Det har i løpet av de senere årene vært en økning i antall barne- og
ungdomsgrupper innen teater. Tidligere var det ofte køer til de barne- og
ungdomsteatergruppene som var registrert. Fire av barne- og
ungdomsteatrene er nå registrert under paraplyen Sceneteppe. Formålet til
Sceneteppe er å være et aktivitetsskapende forum som sikrer kontinuitet og
utvikling av ung lokal scenekultur i Fredrikstad. Dette ved å fremme, initiere
og koordinere fellesfunksjoner, lokaliteter og utstyr til nytte for byens
kulturgrupperinger. Det er stor aktivitet i barne- og ungdomsteatrene både med
kurs/workshop, samlinger og ikke minst «faste» årlige oppsetninger. De fleste av barne- og
ungdomsteatrene i Fredrikstad er foreldrestyrt og foreldrene gjør en stor frivillig innsats, og
spesielt gjør dette seg gjeldende når det er forberedelse til, og gjennomføring av ulike
forestillinger.

Festivaler
I Fredrikstad er det flere faste festivaler som har eksistert i en årrekke, og flere nye kommer
stadig til. Festivalene har stor betydning for Fredrikstad som arrangørby. Festivalen er
fundamentert på viktige elementer ved byens historie, kultur og mentalitet, og har opparbeidet
seg et solid publikumstall.
Glommafestivalen som i 2014 har 25 års jubileum er den eldste. Festivalen skal være en byfest
som hyller byen, elva, kulturen og ikke minst menneskene som bor der.
Månefestivalen er i første rekke en musikkfestival, og festivalen har eksistert i mange år.
Litteraturfestivalen «Ord i grenseland» ble arrangert for første gang i 2011 og har i disse
årene vist et rikholdig program.
Fredrikstad Animation Festival har etablert seg som en sentral nasjonal visningsarena for
norsk og internasjonal animasjon.
Videre har det de senere årene vokst frem flere festivaler, spesielt innen musikk og film.
Alle festivalene er avhengig av frivillig dugnadsinnsats og de fleste har opparbeidet seg en
«fast» gjeng med frivillige, og nye frivillige kommer stadig til.
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Idrett
I følge kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
(2012-2023) har det skjedd en markant
aktivitetsutvikling innen Fredrikstadidretten.47 Idretten i
Fredrikstad har vokst med 10.000 medlemmer siden
1990 og utgjør nå i alt 25 723 medlemmer, eller 1/3 av
Fredrikstads befolkning. Medlemstallet har i løpet av de
5 siste år økt med vel 5000 medlemmer eller 25 %. Når
det gjelder antall klubber har de gått opp fra 92 i 2010 til
97 ved utgangen av 2011. I tillegg kommer
bedriftsidretten som i 2012 består av 70 lag og 2507
medlemmer.
Størsteparten av økningen til idrettslagene har kommet i aldersgruppen over 20 år, og særlig
blant kvinner. Det er også en økning blant barn og unge på jentesiden. Trolig henger dette
sammen med det økte fokuset på Folkehelse og en sunnere livsstil. Kommedelplanen peker
også på et særtrekk ved utviklingen, nemlig innslagene av barn og unge med
innvandrerbakgrunn, spesielt gutter. Likeledes at det de siste årene er etablert flere tiltak for
ulike grupper funksjonshemmede. Idretten viser med andre ord til et betydelig mangfold av
ulike idretter, som det gis tilbud til.
Aktivitetsomfang:
I en gjennomsnittsuke gjennomfører idretten i Fredrikstad mer enn 1500 organiserte tiltak i
form av treninger, arrangement, møter og dugnader. Antall deltakere i disse tiltakene ligger på
godt over 20.000, publikum er da ikke medregnet. Idretten omfatter 43 ulike idrettsgrener med
fotballen som den langt største, sammen med håndball og turn. Idretten representer, sammen
med skolen, den viktigste arenaen for inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn.
Gjennom Fredrikstad Idrettsråd (FRID)gis det støtte til nærmere 40 hjelpetrenere i 14 klubber
som har som oppgave å følge opp nye deltakere med innvandrerbakgrunn. Målet er å skape
trygghet både for barn og foreldre. I tillegg til de som allerede har funnet seg til rette, utgjør de
som følges opp av hjelpetrenerne flere hundre barn og unge. De viktigste klubbene i dette
arbeidet er fotballklubbene Lisleby FK, Selbak T&IF og Trosvik IF. Disse klubbene ligger tett
opp til de områdene med størst innvandrerinnslag i Fredrikstad. Samtidig rekrutterer disse
klubbene fra det som kan kalles ytterpunktene i den levekårsundersøkelsen som ble
gjennomført i 2011. Dette innebærer at klubbene blir viktige inkluderingsarenaer også for
foreldregruppen.
Det gis også et betydelig tilbud i form av oppfølging av barn og unge med spesielle behov og i
grupper for funksjonshemmede. Det finnes grupper for psykisk utviklingshemmede,
multifunksjonshemmede, for ungdom med ME, rullestolrugby og el - innebandy. Det legges også
ned betydelige ressurser i forhold til å sikre at barn og unge som kommer inn under
fattigdomsbegrepet i form av en rekke gratis tiltak. Høsten 2013 tilbyr 27 klubber gratis

47

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Fredrikstad kommune 2012-2023
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introduksjonstrening over 10 ganger for alle. Likeledes gjennomføres det 2 ganger i året
Barneidrettens dag i Østfoldhallen med deltakelse av 1500 barn og med minst like mange
foreldre og besteforeldre tilstede.
Idretten og frivillighet:
All aktivitet i idretten gjennomføres i idrettslagene med støtte og i samspill med FRID og
særforbundene. I en gjennomsnittsuke regner man med at mer enn 3000 ledere og trenere er i
funksjon, de aller fleste uten noen form for godtgjøring. Totalt kan en regne med at det på
årsbasis legges ned mer en 500 årsverk i frivillig arbeid.

Speiding

Fra småspeiderleir på Tredalen,
Hvaler 2012

Speiderorganisasjonene i Fredrikstad kommune har de
siste årene hatt en jevn medlemsmasse på 800 betalende
medlemmer. Disse er fordelt på ti lokallag som dekker det
meste av kommunen og er samlet under Fredrikstad
Speiderråd, med speidergrupper fra Norges KFUK-KFUM
speidere og Norges speiderforbund. De er viktige
bidragsytere til det vanlige friluftslivet for barn, unge og
barnefamilier. Sentrale steder som blant annet marka på
Østsiden og Onsøy, bidrar med treffpunkter i friluftslivets
ånd for allmennheten og er mange skoleklassers første
møte med teltliv og naturen på døgnbaserte opplevelser.

De siste årene har også Norges speiderforbund satt som mål å ha et nasjonalt speidersenter på
Tredalen, Spjærøy, noe som over tid vil sette Fredrikstad på kartet. Også gjennom lokallagenes
ukentlige drift og engasjement, skapes opplevelser, kunnskaper og verdifull kompetanse for
mange unge ledere som de har glede av underveis i livet. Speidernes særegenhet skaper også
vilje til medmenneskelighet og nestekjærlighet gjennom sine aksjoner og innsamlinger.
Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre. Speiding er samarbeid om
oppgaver, og speiding er vennskap som oppstår og utvikles underveis - også på tvers av
landegrenser. For speiding foregår over hele verden og er en internasjonal, ideell bevegelse
med ca. 38 millioner medlemmer i mer enn 150 land. Speiding handler om å engasjere seg for
andre enn seg selv, både for dem du har rundt deg og for mennesker du ikke kjenner.
Speidingen henter sine medlemmer fra alle samfunnslag og er med dette en viktig del av vårt
demokrati, som en brobygger for vennskap og forståelse for de nye generasjoner.
Speidingen har friluftsliv som et sentralt virkemiddel for å få til utvikling hos medlemmene.
Selv om friluftslivets egenart og muligheter for folk flest har endret seg gjennom de hundrede
år, så har speiderorganisasjonene med lokallagene stadig utfordrer sine medlemmer med
moderne og mer krevende former for aktiviteter. Dette er ofte ressurskrevende for lokallagene,
både økonomisk og i forberedelser, kurs m.m. Her oppleves kommunen ofte som en god
støttende aktør.
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6.2 HELSE, VELFERD OG LOKALMILJØ
Folkehelse
Fredrikstad kommune har en egen folkehelsekoordinator.
I løpet av 2014 vil en kommunal Folkehelseplan bli
utarbeidet. Målet med folkehelsearbeidet er å bedre
folkehelsen gjennom å gjøre det enklere for alle å ta
sunnere valg.48 Tilrettelegging for aktiviteter, deltakelse i
organisasjonsliv og mulighet for utfoldelse i friluftsliv
bidrar til god helse, økt trivsel og velvære og et godt
lokalsamfunn å vokse opp i. Folkehelse er et vidt begrep
da det kan representere alt fra fysisk sport og bevegelse
til helseaspektet ved sang, musikk og kulturaktiviteter.

Eksempler på gode folkehelsetiltak i Fredrikstad:
«Flere Freske Folk» Et samarbeidstiltak med Østfold Idrettskrets og Lokalsamfunn om turer og
fysisk aktivitet for seniorer. «Enkeljympa», et samarbeid med Friskis & Svettis om tilrettelagt
trening for utøvere med utviklingshemming.
To andre organisasjoner som aktivt påvirker folks helse er:
Syklistenes landsforening (SLF) og DNT Nedre Glomma. Syklistene i Fredrikstad jobber for at
flest mulig skal få mulighet til å bruke sykkel. Å legge til rette for daglig sykling for folk flest,
skaper et hyggeligere og tryggere nærmiljø samtidig og som bidrar globalt miljømessig.
DNT Nedre Glomma ble stiftet den 24. oktober 2002 og er tilsluttet Den Norske Turistforening
(DNT). Ved utgangen av 2011 var det over 2400 medlemmer i foreningen. DNT Nedre Glomma
tilbyr turer hvor de fleste kan delta, og jobber kontinuerlig for å etablere og utvikle et tilbud og
et miljø for de som ønsker tur på litt andre premisser. DNT Nedre Glomma har fem turgrupper:
Barnas Turlag, Fjellsportgruppa, Tur og kultur, Seniorgruppa og DNT-ung. Hver turgruppe har
en kontaktperson som kan informere nærmere om gruppas aktivitet.

48

Folkehelseplan, Fredrikstad kommune (2014-2018/2026)
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Eldre og sivilsamfunn

I 2011 var det vel 7.000 innbyggere mellom 67-79 år i Fredrikstad. Kulturdepartementet
mener at eldre er en gruppe i samfunnet det bør satses på i forhold til frivillig arbeid og har
derfor i 2013 satt av 2,4 millioner kroner til utvikling av nye metoder for å rekruttere flere
eldre som frivillige.
Her skal man gå systematisk til verks for å inkludere flere eldre i frivilligheten. I følge
Frivillighet Norge deltar mange eldre i frivillig arbeid, men forskning viser at de ikke deltar i
like stor grad som sine barn. Det er tegn til at eldre blir mer aktive som frivillige, og det blir
stadig flere eldre i Norge. Gruppen eldre i samfunnet øker, og utgjør et stort potensiale for
organisasjoner som har behov for frivillige.

Flerkulturelt mangfold
Fredrikstad har et rikt kulturliv, der innbyggerne i
stigende grad opplever nærhet til flere kulturer
gjennom mangfold av livsstiler og internasjonale
impulser med økt innvandring. Den samlede
innvandrerandelen av den totale befolkningen i
Fredrikstad var per 1.1.2011 på 12,5 prosent.
Siden har dette økt noe; per 1. januar 2012 var det
i alt 10.173 innvandrere og barn med to
innvandrerforeldre i Fredrikstad, til sammen 13,5
prosent av befolkningen.49

Når det gjelder innvandres deltakelse i norske foreninger i følge Enjolras & Wollebæk (2010) er
personer med minoritetsbakgrunn sterkest underrepresentert som medlemmer i frivillige lag
og organisasjoner. Når det gjelder deltakelse i frivillige lag og organisasjoner generelt, så stiger

49

Fredrikstad kommune, Levekårskartleggingen 2012
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andelen medlemmer med utdanning. Jo høyere utdanning jo større sannsynlighet for deltakelse
i organisasjonslivet. I forhold til medlemmer som er av ikke-vestlig herkomst og som kun har
ungdomsskole, er under en tredjedel medlemmer i en frivillig organisasjon, mens for de med
vestlig bakgrunn og med kun ungdomsskole er vel halvparten medlemmer i en organisasjon.
Med de fra videregående skole er forskjellen på 30 prosent, mens for de med høyere utdanning
er det nesten likt, kun ca. 2 prosent som skiller.50
Fredrikstad kommune skårer lavt i forhold til andel av befolkningen med høyere utdanning. I
følge Levekårsrapporten til Fredrikstad kommune (2012) har 33,4 prosent grunnskole som
høyeste utdanning, mot 29,4 prosent sammenlignet med landet som helhet. Hvorvidt dette også
slår ut negativt i forhold til organisasjonsdeltakelse er vanskelig å si, men viktig å være klar
over i forhold til hvilken betydning organisasjonsdeltakelse og frivillig arbeid har for
enkeltindividet og for samfunnet.
Fredrikstad kommune med sin store andel av innvandrere og andel eldre mellom 67-79 år har
derfor et stort potensiale til å rekruttere til frivillig virksomhet både blant
innvandrerbefolkningen og blant eldre.

Lokalsamfunn
Fredrikstad kommune er ganske enestående i
landet med sin organisering av 21
lokalsamfunnsutvalg.
Lokalsamfunnsutvalgsmodellen bygger på en
modell hvor innbyggerne er organisert etter
skolekretser. Kretsene er godt etablerte med
god bosetting og har som hovedhensikt å gi
muligheter for å utøve ekstra innflytelse på
beslutninger i saker som vedrører egen
skolekrets. Lokalsamfunnsutvalgene består
av frivillige representanter fra velforeninger,
lag- og organisasjoner, menigheter, andre
trossamfunn og enkeltmennesker bosatt i et
geografisk område/skolekrets.
Lokalsamfunnsutvalgene er levende
lokalsamfunn og jobber sammen med foreningslivet om utvikling av eget boområde. Det være
seg boligbygging og næringsbygg eller trafikkregulering. Etablering og vedlikehold av turstier,
ballbinger og forskjønning i eget område o.l. I tillegg arrangerer mange av
lokalsamfunnsutvalgene sammen med befolkningen ulike former for treff som bygdedager,
juletrefester, sommerfester og sykkeldager i den hensikt å skape godt omdømme og bidra til
identitetsverdi og tilhørighet til stedet.
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Eimhjellen og Segaard (2010) «Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner»
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6.3 ORGANISASJONER
Organisasjoner
I følge Frivillighet Norge er det er anslagsvis 10 millioner medlemskap i frivillige
organisasjoner i Norge. Nesten 3 millioner av disse er medlem av en organisasjon innenfor
kategorien "Kultur og fritid" og om lag 80 % befolkningen er medlem i minst én organisasjon
hvor nesten 50 % definerer seg som "aktive medlemmer".51

Fredrikstads frivilligsentraler
Fredrikstads frivilligsentraler er en privat stiftelse som har
ansvaret for tre frivilligsentraler, lokalisert henholdsvis på
østsiden, på vestsiden og i sentrum i Fredrikstad.
Frivilligsentralene har flere aktiviteter rettet inn mot den eldre
befolkningsgruppen i Fredrikstad. Her organiseres leseombud,
besøksvenner, bokombringing, hjelp til praktiske gjøremål,
trivselstralle og underholdning på sykehjemmene m.m.52 Frivilligsentralene i Fredrikstad har
som målsetting å legge til rette for møte mellom mennesker og jobber med å ”koble” mennesker
som ønsker å bidra frivillig til mennesker som ønsker å motta frivillige tjenester. I tillegg
arranger frivilligsentralene ulike kurs, sosiale sammenkomster og tilrettelegger for sosiale
møteplasser.
Aktiviteter som kan nevnes er:
 Flerkulturell kvinnegruppe
 Sykkelkurs for innvandrerkvinner
 Svømmekurs for innvandrerkvinner
 Åpen Kafé
 Leksehjelp
 Kreative Verksteder
Frivilligsentralene er partnere i Østfoldhelsa, og har også et sterkt fokus på folkehelse.

Home-Start Familiekontakten (HSF)
HSF er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker
småbarnsfamilier 2-4 timer i uken. Det er familien som
selv definerer hva de trenger støtte til. Ideen bak HSF er
at familien har behov for en likeverdig person som selv
har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger
med familien. I Fredrikstad er Home Start
familiekontakten en avdeling som er organisert under
Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral.
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http://www.frivillighetnorge.no/N%C3%B8kkelfakta+om+frivillighet.b7C_wlHY1A.ips
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http://fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no/?pageslug=aarsrapport-2012-11999
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Humanitære lag og foreninger
Humanitære lag og foreninger har i dag på mange områder overtatt for den gamle
dugnadsånden utover i by og land. Det finnes mange ulike humanitære foreninger, noen med
både internasjonalt, nasjonalt og lokalt engasjement. Røde Kors, Kiwanis og Lions er kjente
organisasjoner for mange og har blant annet et bredt engasjement i Fredrikstad.

Røde Kors

Røde Kors har 2 lokalforeninger i Fredrikstad, Fredrikstad Røde Kors og Gressvik Røde Kors.
Begge foreningene fokuserer på aktivitet i lokalsamfunnet og frivillig innsats. Røde Kors er i
beredskap for Fredrikstad kommune ved større ulykker og hendelser. Begge foreningene
ønsker å gjøre nærmiljøet til et tryggere sted å bo for alle aldersgrupper, og sier at, vi skal BRY
OSS, og hindre og lindre nød og ensomhet. Både Fredrikstad Røde Kors og Gressvik Røde Kors
har egne Røde Kors hus hvor mange av aktivitetene blir gjennomført. Alle frivillige utfører sin
tjeneste uten lønn. Utleie av hus drifter husene. Av aktiviteter kan blant annet nevnes:
Besøkstjeneste med besøk i private hjem og på ulike alders/sykehjem med blant annet
trivselsarrangement. Visitortjeneste på Ravneberget fengsel, transporttjeneste i forbindelse
med bringing av brukere til dagtilbud, turer med mer.
Organisasjonen legger også vekt på Nettverksarbeidet. Noen trenger ekstra drahjelp, ønsker
sosial kontakt og muligheter til å bygge sosiale nettverk.

Kiwanis

Kiwanis i Fredrikstad er fordelt på tre klubber og har ca. 100 medlemmer. Kiwanis sitt
primærmål er: «Barn først og fremst», men de favner også bredt når det gjelder, for eksempel
kan nevnes at tidligere kultursjef Arne Sollid sa på slutten av 1989 at "Hadde det ikke vært for
de frivillige, lag og foreninger ville St Croix vært en P-plass" Nevnes må også Kiwanis Utlån,
Sport og Fritid som har et lager av sportsutstyr som låner ut gratis til lag og foreninger med
voksne ledere slik at alle kommer seg på tur og ingen står igjen når bussen går. Kiwanis sitt
neste prosjekt er å støtte "det enkelte barn" med kulturstipend slik alle kan delta i felles
aktiviteter innen sport og kultur og hobbyvirksomhet for derved å bryte den uønskede
isolasjonen.
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Lions

Lions er til tjeneste for å bidra til et bedre liv for mennesker som trenger en hjelpende hånd.
Lions er en internasjonal organisasjon med 1,35 millioner medlemmer i 207 land, og 11.700
medlemmer i Norge. Lions deler en felles tro på at de kan gjøre en forskjell gjennom sitt
frivillige engasjement og sin innsats. I Norge jobber over 12.000 mennesker i Lions, men bare 4
får betalt. Lions har et ufravikelig prinsipp om at når Lions samler inn penger til humanitære
formål så skal alle innsamlede midlene gå uavkortet til å hjelpe andre. Én krone inn er én krone
ut. Drift av organisasjonen betales av medlemskontingenten. Et medlemskap i Lions innebærer
et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og
inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Lions er politisk og religiøst nøytrale,
og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Lions har 8 klubber i Fredrikstad.

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon i Østfold (SKBØ) er den yngste av 10 bymisjoner i Norge, stiftet 29.
september 2004. SKBØ bygger på de verdier som alltid har kjennetegnet bymisjonene.
Visjonen er at alle mennesker i byen skal oppleve respekt, rettferdighet, fellesskap og
omsorg. SKBØ sitt oppdrag er å avdekke, lindre og endre årsaker til sosial urett og nød.
SKBØ har sitt hovedkontor i Storgt. 11 i Fredrikstad sentrum (v/Litteraturhuset).
Kirkens Bymisjon i Østfold jobber i tre byer og ønsker å bruke sine muligheter og
kompetanse til å, sammen med NAV og de andre aktørene, skape et helhetlig tilbud
for alle som ønsker/trenger støtte til å gå veien mot deltakelse i arbeid og aktivitet. Kirkens
Bymisjon har i dag i Fredrikstad flere APS plasser. APS står for arbeidspraksis i skjermet
virksomhet. Kirkens Bymisjon ser på sine virksomheter som ordinære arbeidsplasser, noe som
kommer frem i måten Kirkens Bymisjon jobber på med ansatte, frivillige og deltakere som en
samlet arbeidsstokk. Det er bevisst blandet deltakere med ulik årsak for attføringsbehov
(rusavhengighet/psykisk helse/fysisk skade). Det er med på å motvirke stigmatisering, samt
løfte fokus fra hindring til mulighet hos den enkelte.
Kirkens Bymisjons gatekapell i Fredrikstad er et sted for stillhet, ettertanke, bønn og
lystenning, sentralt beliggende i Fredrikstad sentrum v/Litteraturhuset.

Blå Kors
Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i
samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt
behandlingsarbeid. Mange av medlemmene i Blå Kors er engasjert i forskjellige
typer frivillig arbeid. Familier med rusproblemer får på ulike måter hjelp, for
eksempel gjennom tiltak av typen «Barnas Stasjon» og ferietilbud for foreldre og barn fra hjem med
rusproblemer. Ved hjelp av frivillige drives også kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som
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faller utenfor det offentlige hjelpeapparat. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad ble stiftet i 1907 og var
landets blåkorsforening nummer 2. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad driver i dag 8 virksomheter og
tilbyr 420 plasser innen omsorg, botilbud, attføring, arbeidstrening og skole.

Frelsesarmeen Fredrikstad
Frelsesarmmen i Fredrikstad har ulike tilbud i nærmiljøet, blant annet gratis
leksehjelp en gang i uken fra klokken 14:00 til 16:00. Tilbudet gjelder for
elever fra 5. til 7.klasse - i spesielt samarbeid med Trara-, Cicignon- og Trosvik
skoler. Fredrikstad korps holder til i Farmannsgate 8, i Fredrikstad sentrum.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon
med helselag og demensforeninger over hele landet. Nasjonalforeningen for
folkehelsen sitt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.
Dette gjør Nasjonalforeningen for folkehelsen med forskning, informasjon,
forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for
folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Innsatsen
finansieres med innsamlede midler og gaver.
I Østfold fylke har Nasjonalforeningen ti helselag og fem demensforeninger. Helselagene jobber
med lokale helsefremmende trivselstiltak i sine nærmiljø, som fysisk aktivitet, temakvelder med
sosialt samvær, kostholdstiltak, miljøtiltak, aktiviteter for barn, familier og eldre. Flere lag har blant
annet opprettet Folkestier og har ansvar for svømming og annen trim for eldre.

Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforeninger
(N.K.S.) er en frivillig organisasjon
som ble stiftet i 1896 og har i dag
ca. 50.000 medlemmer som arbeider for å skape et trygt og inkluderende samfunn. N.K.S.
aktiviserer sine medlemmer til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet. N.K.S. har som
ambisjon å være landets ledende organisasjon knyttet til utvikling av kvinners livsvilkår. N.K.S.
bidrar årlig med betydelige beløp til lokale formål, samt 6-10 millioner kroner i årlige
bevilgninger til forsknings- og utviklingsprosjekter. N.K.S. har to lokalforeninger i Fredrikstad.
Norske Kvinners Sanitetsforening er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon.
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Natteravnene i Fredrikstad
Startet av FAU v/Cicignon Skole. Lionsklubbene i Fredrikstad tok over
ansvaret i 1991. Fra 1995 overtok forsikringsselskapet Tryg det
økonomiske ansvaret.

Natteravnene i Fredrikstad er en frivillig organisasjon, hvor
hensikten er å forebygge, slik at hendelser ikke skjer.
Natteravnene skal også få foreldre ut, slik at de blir kjent med de
miljøene de etterhvert vil "sende" sine barn ut i.
Som foreldre kan en ikke alltid være til stede for å se etter sine barn.
Derfor gjør vi i Natteravnene en dugnad for hverandre, slik at vi alltid er edrulige voksene
mennesker til stede i de miljøene eventuelt våre barn vil dukke opp i fremtiden.
Natteravnene i Fredrikstad har møtested:
O P Petersesnsgate 4 Fredrikstad.
Natteravnene er ute fra kl 2230 til ca 0300 på lørdagskveldene i byen og andre steder hvor
ungdommene samles, feks. Foten, Flåtavika, Isegran, Skjærviken mm.

Selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner
I følge selvhjelp Norge, defineres selvhjelp som:
«Selvhjelp er å skaffe seg mot og ork til å prøve å gjøre endringer i livet. Selvhjelp er å lytte til
det smertefulle for å finne ut hva det vil fortelle oss. Selvhjelpsforståelse tar utgangspunkt i at
alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når
livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk. Å eie et livsproblem, betyr å besitte erfaring
og kunnskap som er mulig å ta tilbake og gjøre bruk av i egne endringsprosesser. Dette er like
viktig både på individ og systemnivå, og bidrar til styrking av annet helsearbeid».

Angstringen Norge

Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst
og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn: "Det finnes i boende krefter i alle til å selv ta tak
i og endre på egen livssituasjon, til å aktivere egne ressurser. "
En Angstring er en selvhjelpsgruppe som består av mennesker som har bestemt seg for å
bearbeide sin egen angst i samspill med andre. Disse gruppene drives av mennesker som selv
opplever angst. Et vesentlig prinsipp er gjensidighet.
Angstringen Fredrikstad driver selvhjelpsgrupper for mennesker med angstproblemer.
Angstringen er en livssynsnøytral frivillig organisasjon. Alle som er deltagere i Angstringen har
samme utgangspunkt: Sliter med angst og ønsker å gjøre noe med det.
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En selvhjelpsgruppe består av 4-9 mennesker. Gruppa blir hjulpet i gang av igangsettere fra
Angstringen Fredrikstad. Man går i gruppe så lenge man selv har behov for det, enkelte går i

noen måneder, andre går i mange år.
Angstringen Fredrikstad flyttet fra sentrum til Selbak i løpet av sommeren 2006 og vi holder
nå til på Fredrikstad Øst Frivilligsentral.

Sorg og omsorg i Fredrikstad
Sorg og omsorg i Fredrikstad tilbyr sorggrupper for sørgende i ulike situasjoner.
Sorg og Omsorg ble startet i 1986 som et samarbeidsprosjekt mellom følgende
organisasjoner: Den Norske Kreftforening, Den Norske Kirke v/Kirkerådet,
Foreningen Vi som har et barn for lite, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,
Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Røde Kors og Norske Kvinners
Sanitetsforening.
Prosjektet var et landsomfattende samarbeidsprosjekt, med prosjektstøtte fra (den gang)
Helse- og sosialdepartementet og i første omgang gitt til 3 prøvefylker, deriblant Østfold.
Prosjektet ble startet med det mål for øyet å bedre situasjonen for mennesker i sorg,
mennesker som har mistet en av sine nærmeste ved dødsfall. Det ble etter hvert opprettet
selvhjelpsgrupper for etterlatte over hele landet i regi av dette prosjektet. I 1995 ble prosjektet
lagt til Universitetet i Bergen og mistet statlig støtte.
I Fredrikstad har Sorg og omsorg vært svært aktive helt siden 1986. Daglig leder av Fredrikstad
sentrum Frivilligsentral tar i dag imot henvendelser til sorggrupper. Sorg og omsorg har en
egen styringsgruppe bestående blant annet av frivillige representanter både fra kommunen,
begravelsesbyrå, prestetjenesten og sykehuset. Foruten å tilby sorggrupper arrangerer Sorg og
omsorg tre temakvelder i semestret på Litteraturhuset. Temaene setter fokus på kriser og sorg
som rammer oss alle i livet.

LEVE
LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ble etablert i
1999 og er en frivillig organisasjon som har som formål å sikre
omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord. LEVE er en
livssynsnøytral, landsdekkende, frivillig organisasjon som består
av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. LEVE Østfold har sitt
hovedsete i Halden men er til for alle medlemmer i hele Østfold.
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Mental Helse
Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske
helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse Fredrikstad
holder til i 2. etasje Britanniagården. O. P. Pettersens gate 4, 1607
Fredrikstad og har åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 - 16.00.

Mental Helse sine verdier handler om:

Likeverd – Åpenhet – Respekt

Likeverd
Fordi vi ønsker et varmere og rausere samfunn som sørger for at alle får sine rettigheter og
muligheter ivaretatt.
Åpenhet
Fordi det er viktig at åpenhet om psykiske helseproblemer ikke får negative konsekvenser
Respekt
Fordi vi vil ha et samfunn som møter alle mennesker med respekt, uavhengig av den enkeltes
utgangspunkt og ståsted

Politiske grupper.
Norske politiske partier er organisert i fylkeslag, som igjen er inndelt i lokallag (tilsvarende en
bydel, by, kommune eller lignende). Det er lokal- og fylkeslagene som utpeker delegater til
partiets landsmøte, som er et partis høyeste organ. Landsmøter avholdes enten årlig eller
annethvert år, og trekker opp de overordnede linjene i et partis politikk.
Medlemmer av de ulike politiske partiene legger inn en stor grad av frivillighet i politisk
virksomhet på flere plan. Dette er viktig arbeid med tanke på å ivareta demokratiet i vårt
samfunn.

Onsøy Arbeiderpartilag.
Har etter å ha deltatt på konferansen Innovasjon, omsorg og frivillighet snakket enda mer om
hvordan de som medlemmer av et parti har noe å bidra med på frivillighetsfeltet. Etter at råd og
utvalg er redusert de senere årene har medlemmer av politiske partier mer tid til rådighet. Tid
som for eksempel kan brukes til frivillig innsats på felt hvor det er behov for frivillig innsats.

Eldrerådet.
Kommunene har siden 1992 vært pålagt å ha et eldreråd. I følge undersøkelser utført av
Statistisk sentralbyrå har eldre vært dårlig representert i kommunestyrer og fylkesting. Fordi
eldre var og er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting, er eldrerådsloven som trådte
i kraft i 1992, et viktig bidrag til å øke elders innflytelse på politiske beslutninger. Eldrerådet er
et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd til eget
kommunestyre/fylkesting.
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Denne retten til deltakelse skal bidra til å sikre elders medvirkning ved utforming av den
praktiske politikken. På den måten er de med på å bevisstgjøre lokalsamfunnet om hva som må
til for å legge til rette for et samfunn der alle kan delta og føle seg inkludert.
For eldrerådet blir det viktig å understreke at mange av våre eldre borgere i Fredrikstad sikres
synlig og god plass som både mottakere og ytere i den frivillige virksomhet.

7 ØKONOMISKE TILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER
Fredrikstad kommune yter tilskudd til en rekke lag og organisasjoner innen flere områder.
Kultur- og idrettsorganisasjonene får gjennom kulturseksjonen driftstilskudd basert på antall
medlemmer, samlet ca. 2.5 millioner kroner. Driftstilskuddet er i all hovedsak rettet mot barn
og ungdomsorganisasjoner. I tillegg ytes tilskudd til ulike type arrangementer som festivaler,
konserter, teateroppsetninger med mer.
Innen kommunen for øvrig ytes det årlige tilskudd og prosjektstøtte til ulike humanitære og
sosiale organisasjoner, som Frivillighetssentraler, trossamfunn, andre humanitære og sosiale
organisasjoner og lokalsamfunnsutvalg.

8 SAMARBEID MELLOM FREDRIKSTAD KOMMUNES
TJENESTEOMRÅDER OG FRIVILLIG SEKTOR
Det foregår i dag mye samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor i Fredrikstad. Mange av
tjenesteområdene har hver for seg god kontakt med sivilsamfunnet, men det finnes pr. i dag
ingen overordnet strategi for et kommunalt/frivillig samarbeid. Det kan virke som at mye er
tilfeldig, basert på den enkelte virksomhetsleders kunnskap og engasjement for et slikt
samarbeid. Under dette kapittelet ønskes å gi et bilde av ulike former for samarbeid, men må på
ingen måte forstås som statisk pr. i dag. Siden Fredrikstad kommune ikke har implementert en
slik overordnet strategi, baserer disse eksemplene seg på innsamlet materiale fra
virksomhetene og fra prosjektgruppas kompetanse på området.

8.1 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST
Seksjon for utdanning og oppvekst har samarbeid med flere ulike organisasjoner i forhold til
forebyggende og helsefremmende tiltak for barn- og unge. SLT er forkortelse for Samordning av
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lokale kriminalforbyggende tiltak, finnes i kommunen som SLT-Råd hvor kommunen, politi og
næring er samlet.
Organisasjonene seksjonen samarbeider med er blant annet Fredrikstad idrettsråd med
gjennomføring av gratis fotballuke i skolens sommerferie og en fotballgruppe for barn med
fysiske funksjonshemninger. Det er samarbeid med Kongstensvømmerne i forhold til
svømmekurs for ungdom med innvandrerbakgrunn og med Fredrikstad turnforening om tilbud
til 5-års trim. Stjernen Hockey er aktive i forhold til tilbud om gøy på isen osv.
I forbindelse med arbeidet om å få gitt de fleste barn gode ferieopplevelser, samarbeides det i
enkeltsaker mellom f.eks. korps, ridesenter, klatreklubben og andre og SLT- koordinator,
barnevern, helsevern og NAV. Fredrikstad speiderråd driver «piratleiren» for barn i
barneskolealder i skolens sommerferie, i tillegg har noen skoler og SFO’ere samarbeid med
idretten, korps og andre organisasjoner i sitt nærmiljø. Det forgår også tiltak knyttet til
leksehjelp, språk og kulturopplevelser sammen med frivilligsentralene.
Kiwanis og Lions er to private organisasjoner som bidrar. Her foregår det samarbeid om drift
av «utstyrsbank», som handler om at barn- og unge som for eksempel ikke har akebrett, ski
eller sykkel kan låne, når de skal på tur med barnehagen, skoleklassen eller institusjonen de er
på. Prosjekt «Den kulturelle trenings-bagen»(nytt fra høsten 2013), handler om å gi barn/unge
en mulighet til gratis deltagelse i en forening eller et lag de selv har lyst til å være med i, og hvor
Kiwanis koordinerer økonomien i dette. Noen Lions klubber har direkte samarbeid med skoler
og fritidsklubber i sitt distrikt knyttet til å gi tilskudd for innsats rettet mot barn og unge. I
tillegg har Lions i to regioner et samarbeid med Helsevern for barn og unge i form av å gi
tilskudd til ferieopplevelser, gaver til jul m.m, i forhold til familier og barn som helsesøstre og
familieveiledere jobber med.

8.2 SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD
Under seksjon for helse og velferd ligger blant annet etat omsorgssentre, medisinske tjenester,
hjemmesykepleie og tjenester til funksjonshemmede, samt virksomhet for friskliv og mestring,
tildelingskontoret og mat, vaskeri og praktisk bistand. Som tabellen på s. 24 viser, er det på
landsbasis langt flere fast ansatte enn frivillige i denne sektoren. Helsetjenestene som ytes er
oftest lovpålagte og må derfor utføres av kommunens ansatte. Samtidig ser man at de frivillige
kan komplementere å utfylle helse- og omsorgstilbud.
Det er mange aktiviteter og tiltak frivillig sektor kan samarbeide med den offentlige helse og
omsorgstjenesten om. På sykehjemmene kan dette være å bidra med sosialt arbeid og
aktivisering av beboere. Det kan være besøksvenn, medhjelper i matsituasjoner, arrangere
sosiale sammenkomster, gå med kiosk- eller trivselstraller m.m.
Frivillige aktører i sykehjemmene er som hovedregel organisasjoner som Røde Kors, private
stiftelser eller venneforeninger, frivilligsentraler eller enkeltpersoner. Virksomhetenes erfaring
er at samarbeidet mellom sykehjemmene og frivillig sektor initieres av ildsjeler som ønsker å
prøve ut ideer eller har prosjekter som skal gjennomføres. Ildsjelene kan være ansatte eller
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ledere på sykehjemmene som har en ide eller kjennskap til frivillige, eller frivillige
organisasjoner eller enkeltpersoner som har et ønske om å gi av sin tid ofte rettet mot
enkeltpersoner. Ansatte på sykehjemmet opplever at den frivillige er ventet og gjenkjent av de
som bor på sykehjemmet. Det er hyggelig å få besøk av noen frivillige som ofte har et annet
fokus enn personalet i avdelingen. Å samarbeide med frivillige personer krever engasjement fra
sykehjemmenes ansatte og ledelse. Det må jobbes med forståelse for frivilligsektors rolle og
oppgaver. Erfaringene er at sykehjemmenes ledelse bør ha hyppig kontakt med de frivillige slik
at de opplever seg integrert og velkommen.
Avdeling aktivitet som er organisert under virksomhet for friskliv og mestring, samarbeider
med frivillige på flere måter. «Britannia aktiv» er en kommunal tjeneste i avdeling Aktivitet,
Britannia aktiv er samlokalisert med- og samarbeider tett med Kirkens Bymisjon både i forhold
til felles brukergruppe og drift av sentralbord. De administrerer også Kiwanis Utlån, Sport og
Fritid som låner ut sportsutstyr til barn som ellers ikke kunne deltatt på sports- eller
fritidsaktivitet.
Avdeling Aktivitet v/støttekontakttjenesten har utarbeidet heftet: «Aktivitetsforslag», heftet
ligger som pdf dokument på Fredrikstad kommune sin hjemmeside: soke-resultat - Fredrikstad
kommune. Heftet inneholder forslag til en rekke aktiviteter i frivillig regi i nedre Glommaregionen. Oppdateres etter tilbakemeldinger fra arrangør.
Videre samarbeider støttekontakttjenesten med organisasjonen Mental Helse om å drifte
grupper for ungdom, samt med AOF om å rekruttere deltakere med bistandsbehov /
støttekontakter til Helsedansen.
Seksjonen samarbeider med mange ulike lag- og organisasjoner og med Den norske kirke. Den
norske kirke bidrar med frivillighet inn mot sykehjem, omsorgsboliger, Åpen omsorg,
Boveiledningen og ovenfor asylmottak, både på individ og gruppenivå. Seksjonen samarbeider
også med organisasjonene Blå kors og Kirkens bymisjon når det gjelder å hjelpe mennesker
med rus- og psykiatriproblemer. Videre er det et samarbeid med organisasjoner som Mental
Helse, Kirkens SOS, = Fredrikstad, Voksne for barn, Idrettsrådet, Home-Start og
Frivilligsentralen. De som organiserer denne frivilligheten erfarer at det skapes gode og
positive møtepunkt.
Avdeling rus og psykiske helsetjenester i virksomhet for friskliv og mestring samarbeider med
organisasjonen Blå Kors Fredrikstad. Ilaveien Bosenter eies og driftes av Stiftelsen Blå Kors
Fredrikstad, og er et botilbud for rusmiddelavhengige som sogner til Fredrikstad Kommune.
Kommunen har kjøpt alle 35 plassene for en 20 års periode. Det er et tett samarbeid mellom
Ilaveien Bosenter og Virksomhet for Friskliv og mestring, avd Rus og psykisk helse, samt
miljøarbeidertjenesten og hjemmetjenesten.
Virksomhet for Friskliv og mestring har fått ansvaret med å utrede muligheten for å etablere
«eldre hus» i Fredrikstad. Det er planlagt å samarbeide med Frivilligsentralen Sentrum og det
nylig etablerte Frivilligsamarbeidet om tilbudet «friske eldre» og etablere «Lyst på livet»
grupper. Man ønsker et bredt engasjement fra frivillige seniorer som aktive ledere og deltakere
i tilbudet. Kommunen kan evt tilby bruk av areal og økt kompetanse innenfor læring og
mestring med fokus på fysisk helse og kosthold.
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8.3 SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING
På seksjon for Miljø og samfunnsutvikling ligger blant annet ansvaret for internasjonalt arbeid,
folkehelsearbeid, lokalsamfunnsutviklingsarbeid og miljøarbeid. Når det gjelder internasjonalt
arbeid foregår det løpende kontakt med ulike vennskapsgrupper. Fredrikstad kommune har et
ansvar for og et samarbeid med San Martin, i Patzun og Lilongwe i Malawi. Samarbeidet innad i
kommunen handler både om å ha kontakt inn mot administrasjon og mot politisk ledelse.
Vennskapsgruppene får utbetalt et årlig driftstilskudd fra kommunen via et budsjett som
forvaltes gjennom seksjon for Miljø og samfunnsutvikling. Seksjonen har i tillegg ad hoc kontakt
med diverse andre lag og foreninger i forbindelse med ulike tidsbegrensede prosjekter og gir
økonomisk støtte etter søknad, eksempler på dette er samarbeid med turnforeningen, Røde
Kors, ord i grenseland, speiderforeningen, Lions og Rotary.
Gjennom seksjonens folkehelsearbeid gis det blant annet tilskudd til lag og foreninger til tiltak
som skal bidra til bedre folkehelse i befolkningen i Fredrikstad.
Folkehelsearbeidet i virksomheten som gir tilskudd til frivillige organisasjoner har to ulike
innretninger:
1. Tilskudd til tiltak initiert av lag og foreninger og som passes i forhold til seksjonens
prioriteringer. Eksempler på slikt: «Femårstrimmen» - FRID/FTF og «Skøyte-SFO» Stjernen hockey.
2. Samarbeid med lag og foreninger (inkludert hel- eller del-finansiering) om å utvikle
tiltak som seksjonen ønsker å få initiert. Eksempel: «Flere Freske Folk» - Friskis og
Svettis og lokalsamfunnsutvalg, og «Strøsandprosjekt» - Frivillighetssentralene
Når det gjelder seksjonen arbeid med lokalsamfunnsutvalgene har seksjonen et
forvaltningsansvar i forhold til tilskuddsordningen til lokalsamfunnsutvalgene og gjennom et
samarbeid videreutvikle arbeidet med å fremme frivillighet og deltakelse på tvers av lag- og
organisasjoner i det enkelte lokalsamfunn. Her handler det både om en videreutvikling for å
imøtekomme et mer flerkulturelt samfunn og i forhold til kommunens levekårsutfordringer.
Lokalsamfunnsutvalgenes viktigste rolle er å fremme frivillighet som skaper, trivsel, sosiale
møteplasser, trygghet og gode levekår for hele lokalsamfunnet.
Seksjon for miljø og samfunnsutvikling (SMS) har også gjennom flere år arrangert
«Garasjesalgdagen». Dette er et miljørettet tiltak som gjennomføres på dugnad av folk i
Fredrikstad og av lag/foreninger som benytter anledningen til å arrangere bruktmarked og
loppemarked. Dette er ikke den tradisjonelle frivilligheten, men kanskje et eksempel på den nye
formen for frivillighet, hvor gevinsten tilfaller individet framfor fellesskapet (what`s in it for
me). SMS har ansvar for å legge til rette for at dagen gjennomføres og inviterer befolkningen til
felles dugnad i eget hjem. Det sosiale aspektet er nok her vel så viktig som gjenbrukstanken.
Naboer får anledning til å møte hverandre og slå av en prat.
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8.4 SEKSJON FOR KULTUR
Innen kulturfeltet har det gjennom flere år eksistert «samarbeidsavtaler» mellom kommunen
og det frivillige kulturlivet. Blant annet er det innen idretten gjort flere avtaler mellom
kommunen og ulike klubber.
Når det gjelder kunstgressbanene i kommunen har kommunen hatt ansvar for
byggeprosjektene og banene driftes av kommunen. Kommunen har gjort avtaler med klubbene
om at de betaler en egenandel og klubbene utfører oppgaver etter avtale. Det utvikles stadig
flere samarbeidstiltak mellom kommunen og idrettslag i et offentlig – frivillig samarbeid. Det
gjøres også avtaler når det arrangeres større arrangementer, som for eksempel Ungdomslekene
i Aalborg, Glommaløpet med flere. I forbindelse med store arrangementer i Kongstenhallen
leies idrettsklubber inn for rydding, vakthold med mer.
Fritidsklubbene samarbeider med nattravnene i forbindelse med fredagskveldene på
ungdomsklubben. De går rundt i nærmiljøet. Enkelte av fritidsklubbene samarbeider med FAU
på noen skoler om fellesarrangementer.
Biblioteket har avtale med Frivilligsentralene om kjøring i forbindelse med ”Boken kommer”.
Biblioteket har også avtaler med enkeltpersoner som fungerer som leseombud på de
forskjellige sykehjemmene og på andre institusjoner i kommunen.
St. Croixs erfaring med frivillige handler mest om at ungdom av og til, gjerne etter henvendelse
fra NAV eller oppfølgingstjenesten, har fått mulighet til en type praksis. Dette med
utgangspunkt i deres egen interesse som for eksempel musikk/studio, lyd, lys med mer.
Resultatet har vært at de har bidratt med kunnskap og ferdigheter som både har kommet
virksomheten til gode, og samtidig gitt ungdom et verdifullt springbrett videre i deres egen
karriere.
Kinoen har hatt et langt og vellykket samarbeid med Civitan om Pensjonistkinoen. Innen det
øvrige kulturområdet har det i mange år vært et samarbeid mellom kommunen og
Musikkrådet, Speiderrådet og Idrettsrådet som gjennomføring av det årlige 17. mai
arrangementet i Sentrum.
I forbindelse med gjennomføring av The Tall Ships Races Fredrikstad i 2005 ble det utarbeidet
avtaler mellom kommunen og Rådene om ulike oppgaver/tiltak. Dette er noe det arbeides for å
få til også i forbindelse med The Tall Ships Races som skal arrangeres i Fredrikstad 12. – 15. juli
2014.

8.5 SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT
Seksjon for reglering og teknisk drift har et utstrakt samarbeid med kommunens 21
lokalsamfunnsutvalg. Samarbeidet består i alt fra at lokalsamfunnsutvalgene er en
høringsinstans i forhold til utvikling av egne boområder, og til organisering og samordning av
tiltak til forskjønning av boområder. Her kan nevnes plukking av søppel, beplantning av
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blomster og utvikling av rasteplasser. Når det gjelder rullering av ulike planer i kommunal regi
er også lokalsamfunnsutvalgene invitert med til et samarbeid ved blant annet å komme med
utfordringer knyttet til eget boområde. Eksempler her kan være trafikksikkerhet (jfr. rullering
av trafikksikkerhetsplan) og ansvar for vedlikehold av lekeplasser (jfr. Handlingsplan
lekeplasser på kommunale friområder 2011-2014).

9 RESULTATPRESENTASJON FRA KONFERANSENE OG
DIALOGMØTENE
Under dette kapittelet presenteres deltakernes vektlegging av frivillig arbeid. Kapittelet følger
SWOT-analysens fire punkter: Styrker, Svakheter, Muligheter og Trusler.
Resultatene som blir presentert her er hentet fra deltakerne selv, fra det bearbeidede
materialet og fra matrisegrunnlaget. Utsagn som kommer til uttrykk her er hva som ble vektlagt
av deltakerne og blir fremsatt som «de fleste», «alle» eller hva «den enkelte» mente.
Deltakernes synspunkter knyttes opp i mot forskning og anerkjent teori på feltet. Forslag til mål
og tiltak kommer som et resultat av deltakernes uttalelser og er koplet opp i mot teori.
Til slutt i kapitelet oppsummeres deltagernes synspunkter med konkrete forslag til mål og
tiltak. Den bearbeidede matrisen med deltakernes synspunkter fra konferansene og fra
dialogmøtene er lagt ved i meldingen, under vedlegg I og II.

9.1 STYRKER
Blant deltakerne var det bred enighet om at frivillig arbeid er verdibasert og med på å styrke
det gode liv for enkeltindividet og for samfunnet. Ord som glede, trivsel, vennskap og fellesskap
gikk igjen hos alle deltakerne flere ganger. I tillegg ble forebyggende og helsefremmende nevnt
av flere av deltakerne.
Deltakerne fra konferansene og fra dialogmøtene var opptatt av viktigheten av å delta i
organisasjonslivet for den enkelte og for samfunnet. De ga også helt klart uttrykk for både de
demokratiske verdiene og de helsefremmende faktorene som oppnås gjennom aktiv deltakelse
i det frivillige organisasjonslivet. Gjennom tilhørighet og samspill med andre motvirkes også
ensomhet, sosial isolasjon og marginalisering, på den måten skapes, som deltakerne sier, gode
lokalsamfunn.
Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet og gjennom felles interesser og gjennom diskusjoner
skapes også demokratisk læring. Deltakerne i organisasjonen lærer å stole på hverandre, blir
sosialisert og får et utvidet nettverk. Når mennesker knyttes sammen gjennom felles interesser
og gjennom fellesskap med andre, utvikles tillit og tilhørighet og sosial kapital genereres.
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Den sosiale kapitalen kan både være en ressurs for det enkelte individ som tilhører nettverket,
og at gruppen får tilført ressurser gjennom deltakerne i selve nettverket. Man kan si at
gruppenettverket er en sosial bevegelse som skaper ekspektanse og forpliktelser mellom
deltakerne. Gruppedeltakerne investerer i nettverket og får tilgang på ressurser og kompetanse
som skaper tillit og forpliktelser. 53
En sentral forsker på sosial kapital er Putnam.54 Putnam har sett på forholdene i Nord-Italia og
Syd-Italia, og hevder at Nord-Italias suksess i forhold til velstand og utvikling ligger i
demokratiutvikling og tillit menneskene imellom. Nord-Italia har lang tradisjon på samarbeid
og organisasjonsbygging. Syd-Italia preges i større grad av mistillit, korrupsjon og kriminalitet.
Putnams forklaring er at Syd-Italia ikke har de samme tradisjonene som Nord-Italia og får
derfor også et samfunn uten samhold og tillit.
Gjennom ulike aktiviteter og nettverksbygging ansikt til ansikt, lærer deltakende i
organisasjonen å stole på hverandre og gjensidig tillit skapes. Deltakerne oppdras med andre
ord til å ta ansvar for hverandre og utvikler en fellesskapsfølelse og demokrati. Tilliten som
skapes kommer samfunnet til nytte fordi deltakerne føler ansvar for hverandre og
lokalsamfunnet utvikles til et tryggere sted å bo for alle.
Årsaker til at mennesker stiller sine ressurser til rådighet overfor andre i et sosialt fellesskap
kan også ses på som forskjellige former for bytterelasjoner. 55 For noen kan det handle om å
bety noe for andre, mens det for andre kan gi anseelse og respekt. Den sosiale kapitalen kan
også gi utslag i ”byttehandel” av mer praktisk karakter eller som en referanse i forhold til
søknad på skole eller i arbeidslivet. Ressursene for enkeltindividet er med andre ord
tilgjengelig gjennom deltakelse i det sosiale nettverket.
Teoretisk finnes det ingen konsensus på definisjon av sosial kapital. Utgangspunktet eller
innfallsvinkelen for å betrakte sosial kapital kan derfor være ulik. Deltakerne fra konferansene
og dialogmøtene la vekt på styrker som støtter opp under sosial kapital som kan bidra til
ressurstilførsel til svake grupper, gi utvikling for gode lokalsamfunn og som et ledd i en
demokratisk prosess som skaper holdninger, verdier og tillit.
Gjennom stadige nye stortingsmeldinger vektlegges oftere både sosial kapital og frivillig
virksomhet som et gode for den enkelte og for samfunnet. I den nye Folkehelsemeldingen56 kan
vi bl.a. lese at: «mennesker som deltar i frivillig arbeid ser ut til å ha bedre tilfredshet med livet
og bedre mestringsfølelse enn de som ikke deltar» 57 og fremhever dermed viktigheten av
sammenhengen mellom trivsel, livskvalitet og helse. Meldingen oppfordrer til å tilrettelegge for
gode lokalsamfunn og nevner viktigheten av at vi som mennesker stiller opp for hverandre der
vi bor og lever, for å være med på å skape aktivitet, trivsel, vennskap m.m, og som vil bidra til
bedre helse, inkludering og tillit mennesker imellom. Frivillighet Norge kommenterer
Folkehelsemeldingen ved å tilkjennegi viktigheten av at kommunene har kjennskap til

Bourdieu (1986) «The forms of capital»
Putnam, (1993) «Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy»
55 Nysæther (4/2004:63-76)
56 Meld. St. 34 (2012-2013) «Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar» Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet
57 Meld. St. 34 (2012-2013:169)
53
54
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frivillighetens egenart, mangfold og potensial i egen kommune og oppfordrer kommunene til å
invitere organisasjonene til samarbeid og samhandling.58
Barn og unge som tidlig integreres i organisasjonslivet utvikler også et sosialt sikkerhetsnett
som kan få betydning for barnets utvikling av god helse og oppvekst. Gode og trygge
lokalsamfunn med mulighet for møteplasser og et rikt organisasjonsliv, vil derfor gi barn og
unge større mulighet for god utvikling, fysisk, sosialt, emosjonelt og intellektuelt. 59
Skal Fredrikstadsamfunnet være et godt samfunn for alle, slik deltakerne fra konferansene og
dialogmøtene ga uttrykk for, er det viktig at alle får lik tilgang på deltakelse i det etablerte
organisasjonslivet og at lokalsamfunnene blir oppmerksomme på om enkelte grupper er
underrepresentert. Frivillig sektor er fundamentet og limet i lokalsamfunnet. En aktiv og
levende frivillig sektor gir levende og gode lokalsamfunn. Det er det offentliges ansvar å
tilrettelegge for virksomhet som kan gi grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor, og det
er sivilsamfunnets oppgave å etablere/drive slik virksomhet, jfr. Frivillighet Norge og KS sin
samarbeidsplattform.60

9.2 SVAKHETER
I forhold til svakheter, var deltakerne opptatt av organisering, rekruttering, møteplasser,
kunnskap og økonomi. Deltakerne forteller om svakheter i det frivillige arbeidet som lite
oversikt over hva som finnes av frivillige oppgaver og manglende koordinering. Flere av
deltakerne tok til orde for manglende kunnskap, både i forhold til ønskede oppgaver og behov,
og kunnskap fra det offentlige om frivillighetsfeltet. I tillegg ble problemer med hensyn til
rekruttering av frivillige nevnt av flere av organisasjonene.
Flere av deltakerne ga også uttrykk for et ønske om møteplasser og at skolene burde vært mere
tilgjengelige for organisasjonene. Usikker økonomi for organisasjonene og ønske om
partnerskapsavtaler ble også nevnt. Fra dialogmøtene ble personlig økonomi trukket frem som
en hindring for deltakelse i organisasjonslivet, og da spesielt i forhold til kostnadsnivået for
aktiviteter rettet mot barn- og unge.
Det deltakerne trekker frem i forhold til manglende kunnskap, koordinering og organisering av
og om frivillighetsfeltet opp i mot det offentlige, samt muligheter for å løse oppgaver i
fellesskap til det beste for befolkningen, er det i tråd med rapporten «Organisasjonene og det
offentlige». Her belyser Jill Loga61 frivillighetspolitikken på kommunalt nivå og ser på
intensjonene fra nasjonalt nivå i forhold til det lokale. Loga argumenterer med at samarbeid
mellom offentlig forvaltning og frivillig sektor ikke er av ny dato og viser til
samarbeidsrelasjoner helt tilbake til 1800-tallet, men argumenterer for at formene for
samhandling er endret. Her tar Loga for seg endringene ved at staten ønsker å samordne en
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felles politikkutvikling for frivillig sektor, jfr. tidligere nevnt i frivillighetsmeldingen om «topdown initiativ».
Loga henviser blant annet til Røiseland og Vabo62 som ser på samfunnsendringer i lys av
politiske ideer og visjoner og presenterer begrepet samstyring, eller kjent som «New Public
Governance» og som involverer offentlige, private og frivillige samfunnsaktører. Kjernen i
«New Public Governance» handler om at aktørene sammen skal finne løsning på oppgaven eller
utfordringen. Her jobber de ulike aktørene selvstendig, men ut i fra en felles målsetting der
begge parter er enig om resultatet. I tillegg ligger det til samstyring at det offentlige skal
utvikle sin politikk gjennom et samspill og ikke gjøre bruk av sin autoritet gjennom sine
hierarkiske strukturer.
Røiesland og Vabo argumenterer med at: «produksjon av tjenester så vel som iverksetting av
offentlig politikk har blitt tiltakende komplekst og fragmentert» (2012:20) og som gjør at den
enkelte virksomhet alene har store vanskeligheter med å iverksette tiltak. I kjølevannet av
denne kompleksiteten oppstår nødvendigheten av samhandling med andre, både
interorganisatorisk med andre offentlige virksomheter, med private aktører og med frivillige
organisasjoner. Samstyring handler med andre ord om de ulike aktørenes samarbeid i forhold
til iverksetting av tiltak.
Et eksempel kan her være utfordringer i forhold til omsorgsfeltet. I St. Meld 29 (2012-2013)63
ønsker regjering, i samarbeid med Frivillighet Norge, å legge frem en nasjonal strategi for
frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Meldingen tar til orde for viktigheten av levende
sivilsamfunn som skaper tilhørighet, solidaritet og fellesskap. Foruten at det argumenteres for
ønske om økt kunnskap og forskning på feltet, ønsker regjeringen at det skal utvikles og
tilrettelegges for en systematisk planlegging av hvordan rekruttere og skape gode
omsorgstilbud i et samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet.
Skal kommunen etablere ulike former for samarbeid, er det viktig at partene har tillit til
hverandre og hverandres autonomi, og at resultatet for utfordringen må stå i fokus. Videre er
det viktig at oppgaver det offentlige ønsker hjelp til å utføre må komme som et supplement til
kommunale oppgaver, og at partnerskapsavtaler må formuleres på en måte som ikke binder
den organiserte frivilligheten opp til oppgaver organisasjonene bli avhengige av i forhold til
den økonomiske støtten som gis. Et samarbeid må fremstå som et partnerskap med likeverdige
partnere som ikke gir de frivillige organisasjonene økonomisk usikkerhet. 64
Til slutt under punktet svakheter skal vi løfte frem i hvilken grad økonomi spiller en rolle for
deltakelse i organisasjonslivet for barn- og unge.
Sivesind65 har sett på betydningen av personlig bakgrunn og økonomi for barn- og unges
medlemskap i frivillige organisasjoner, og viser til at det er en sterk underrepresentasjon av
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medlemmer i det organiserte frivillige arbeidet fra husstander med inntekter på under 400.000
i året og at effekten er sterkere for unge under 20 år, enn for befolkningen som helhet. Høy
inntekt og høy utdanning øker sannsynligheten for deltakelse i frivillige organisasjoner, det
gjelder både for medlemskap og for aktiv deltakelse. I tillegg viser forskningen at de som er
aktive i ungdomsårene lettere forblir aktive også senere i livet. Det vil derfor være
samfunnsnyttig om man kan klare å utfordre disse seleksjonsmekanismene ved å gi barn og
unge en mulighet til å delta i organisasjonslivet, uavhengig forelderens inntekt.
Deltakerne fra konferansene peker også på utfordringer som er i tråd med kompleksiteten hva
gjelder å få til samhandling med frivillig sektor på virksomhetsnivå. Det vil derfor være av stor
betydning om kommunen kan etablere en overordnet strategi for samhandling mellom offentlig
og frivillig sektor, og da rettet spesielt inn mot helse- og omsorgsfeltet.

9.3 MULIGHETER
Flere av deltakerne ga uttrykk for ønsker om en felles møteplass for et offentlig og frivillig
samarbeid og en koordinator eller noen som kunne koordinere denne tjenesten. Noen av
deltakerne fra dialogmøtet hadde god erfaring med et samarbeid basert på arbeidsgrupper
innenfor rusforebygging og mente at man godt kunne kopiere denne samarbeidsformen i
forhold til andre grupper, enten om det er eldre, barn- og unge eller andre grupper det kunne
være hensiktsmessig å ha fokus på/samarbeid om. Noen av deltakerne viste til viktigheten av et
offentlig frivillig samarbeid som en årlig happening kommunen burde invitere til. I tillegg ble
«stikk innom kontor» nevnt som et forslag til tiltak for å tilrettelegge for en møteplass for
sivilsamfunnet.
Informasjon og ønsker fra det offentlig i forhold til hva som er behov og hva som finnes av
organisasjoner og aktivitetstilbud opptok også mange av deltakerne.
Noen av deltakerne ønsket en felles nettside med kommunen i forhold til å gi informasjon og å
bli informert om aktiviteter, arrangementer i egne og i andres regi. Det er derfor gledelig at
Fredrikstad kommune i skrivende stund arbeider med en slik nettside/nettportal, kalt By På,
utarbeidet i samarbeid med bl.a. lag og foreninger, der portalen er ment å skulle gi gode
aktivitetsoversikter og markedsføring av nettopp lag og foreninger.
«Stikk innom» kontoret er et resultat av midler gjennom Groruddalssatsingen som ble tildelt
Bydel Bjerke gjennom Husbankens midler til et områdeløft. Et av prosjektene ble etableringen
av beboerkontoret «Stikk innom» som i dag fungerer som et samlende og koordinerende ledd i
forhold å bygge broer, nettverk og samarbeidsrelasjoner mellom ulike lokalsamfunnsaktører i
Groruddalen 66. Deltakerne på konferansene og fra dialogmøtene ga klart uttrykk for ønsker om
etablering av en tilsvarende møteplass med kvalitet som «lav terskel», og med en koordinator
som kan gi informasjon, bidra med utvikling av ulike samarbeidsrelasjoner og koordinering av
ulike tjenester.
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I St.meld. nr. 39 (2006-2007) er det skissert flere strategier for utvikling av en helhetlig
frivillighetspolitikk67. Gjennom stortingsmeldingen skapes også en forventning om at det
utarbeides og tilrettelegges for en lokal frivillighetspolitikk, herunder organisering og
formalisering av et samarbeid mellom det offentlig og frivillighetsfeltet, med ivaretakelse av
frivillig sektors integritet og uavhengighet.
Regjeringen tar her til orde for at det er kommunenes oppgave å legge til rette for:
 Å sikre den lokale frivilligheten lokalt gjennom rammebetingelser
 Uavhengighet og mangfold
 Partnerskapsavtaler/Samarbeidsavtaler
 Å styrke kunnskapen om frivillighetens betydning for lokalsamfunnet, så vel som for
enkeltindividet, hva enten man bidrar eller mottar frivillige tjenester.
Frivillighet Norge har sammen med KS revidert og signert en «Plattform for samspill og
samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor». Plattformen ble signert 4. april 2013 og
gjelder for 2013-2015. Partene skal etter dette evaluere og eventuelt revidere plattformen.
Plattformen har som formål å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor i Norge og
partene har som felles intensjon å bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen
68. Frivillighet Norge og KS anbefaler kommuner å etablere tilsvarende samarbeidsplattformer.
Plattformen har en del overordnede prinsipper og anbefaler mest mulig forutsigbarhet i
rammevilkårene for frivillig sektor. De overordnede prinsippene handler om viktigheten av å
betrakte frivillig sektor som en selvstendig sektor og hvor et partnerskap mellom det offentlig
og sivilsamfunnet skal baseres på et likeverdig partnerskap. Det vises til at offentlig og frivillig
sektor har ulike, men komplementerende roller i samfunnet og hvor tjenestene ikke skal
erstatte men supplere offentlig tjenester. Ønskene fra deltakerne, her uttrykt gjennom
mulighetene i SWOT-arbeidet, er helt i tråd med samarbeidsplattformen.
Som nevnt innledningsvis, er behovet for dialog mellom det offentlige og sivilsamfunnet av stor
betydning og fremsatt her som et ønske for fremtiden. Det vises til at virksomheten innen
rusomsorg har god erfaring med å invitere til arbeidsmøter med sivilsamfunnet i forhold til å
løse oppgaver av felles interesse. Prosjektgruppen mener derfor det kan være nyttig å se
nærmere på denne type samarbeid, også i forhold til andre oppgaver det offentlige og
sivilsamfunnet kan samarbeide om. Et ønske om et koordinerende ledd eller en koordinator
som kunne ha oversikt over frivillighetsfeltet og initiere til samarbeidstiltak ble også fremsatt
som et stort ønske av deltakerne.

9.4 TRUSLER
Under trusler ble mye repetert og fremsatt som negative konsekvenser, om ingen ting av det
deltakerne hadde ønsket under mulighetsfeltet ville komme til å bli realisert. Ord som ønske
om at meldingen må inneholde tiltak og redsel for manglende økonomisk forutsigbarhet for
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organisasjonene og liten vilje til å få til samarbeidsavtaler gikk igjen av flere av deltakerne. I
tillegg ble koordinator eller koordinerende virksomhet i forhold til et samarbeid mellom det
offentlige og frivillighetsfeltet nevnt som viktig av mange.
En overraskelse var dog «For stor konkurranse mellom lag og organisasjoner og på
aktivitetsfronten». Slike utsagn er alltid interessante og vi skulle gjerne gått mer i dybden, men
om vi her tar utgangspunkt i de utfordringene eller endringene som har skjedd over tid på
organisasjonsfronten, kan det være noe av forklaringen til at det oppleves som stor
konkurranse mellom organisasjonene.
Endringene i samfunnet ved at flere kvinner er ute i fulltidsjobb, herav tidspress i forhold til
deltakelse i organisasjonslivet, gjør også sitt til at vi ikke lenger syns vi har tid til å delta på
møter. I kjølevannet av at de fleste yrkesaktive er i arbeid blir også levestandarden bedre. Vi
reiser mer og bruker mer tid på hytta, båten og har derfor ikke tid til tradisjonelt
organisasjonsliv69. Forskere, som Wollebæk, Selle 70 og Lorentzen 71 har også pekt på at den
økende individualismen i samfunnet gjør at vi i større grad enn tidligere ikke lenger er så
interessert i dugnad og generell frivillig arbeid, men heller deltar i en mer uforpliktende frivillig
aktivitet, gjerne innenfor en kort tidsramme. Det betyr at i isteden for å være medlemmer av en
organisasjon utfører vi frivillige tjenester innfor, for eksempel eget lokalsamfunn, og gjerne
også da i forhold til egne barn.
I forhold til trusselbilde kom det tydelig frem at frivillig sektor var opptatt av forutsigbarhet og
økonomiske rammer. Frivilligheten lever av engasjementet til det de er opptatt av, og dersom
de økonomiske utfordringene blir for store kan engasjementet lett bli borte. Deltakerne ga også
uttrykk for vanskeligheter i forhold til å ha oversikt over ønsker og behov fra det offentlige,
samt konglomeratet innen eget felt, der man sikkert kunne ha samarbeidet på tvers og ved å få
økt kunnskap om hverandre blitt inspirert til dialog. En koordinerende innsats kunne, som flere
tok til orde for under konferansene og i dialogmøtet med ulike trossamfunn, vært med på å løse
noen av disse utfordringene.

9.5 OPPSUMMERING SWOT -ANALYSENE
Samfunnsendringene skjer fort, men både private aktører, offentlige virksomhet og frivillige
organisasjoner tar utfordringene, engasjere seg i stadige nye oppgaver og bærer preg av å være
løsningsorienterte. Organisasjonene som deltok på konferansene var svært forskjellige. Noen
organisasjoner er medlemsrettede og har som sin primære oppgave å tilfredsstille
medlemmenes behov. Typisk for disse er at de ikke har en uttalt ideologisk eller politisk
begrunnelse for sitt arbeid, men er opptatt av eksempelvis barn og unges aktiviteter i kultur og
idrett. Andre organisasjoner satser mer på å utøve politisk press, det være seg
miljøorganisasjoner eller pasientrettighetsorganisasjoner. Atter andre organisasjoner har sin
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motivasjon ut i fra et religiøst ståsted og ønsker å spre et budskap, mens de humanitære
organisasjonene i større grad har et ønske om å imøtekomme andres, det vil si brukernes
behov. Til tross for forskjellene i frivillighetssektoren, synes svarene fra deltakerne gjennom
SWOT-arbeidet å være veldig samstemte.

9.5.1 Styrker
Fredrikstad kommune skal styrke den frivillige virksomheten gjennom:
 Å prioritere samarbeidstiltak rettet inn mot barn og unge for å sikre lik tilgang for alle
gjennom deltakelse i det etablerte organisasjonslivet.
 Å se frivillig sektor som kultur- og verdiformidlere som skaper demokrati og tillit og
fremmer sosial kapital og utvikling av gode lokalsamfunn.
 Å legge til rette for et økt samarbeid og kunnskapsformidling, herunder styrke ansattes
kompetanse i forhold til samarbeid med frivillig sektor

9.5.2 Svakheter
Fredrikstad kommune skal:
 Sikre god samhandling med sivilsamfunnet gjennom kommunens egne
styringsdokumenter.
 Etablere en overordnet strategi for samhandling mellom det offentlige og
sivilsamfunnet.
 Legge til rette for og initiere til samarbeid og samarbeidsprosjekter mellom kommunen,
sivilsamfunnet og det private næringsliv.

9.5.3 Muligheter
Fredrikstad kommune skal:
 Sikre etablering av en koordinator eller et koordinerende ledd for frivillige tjenester.
 Sikre at det etableres et råd med vekt på sosiale og humanitære organisasjoner.
 Sikre etablering av et årlig dialogmøte mellom kommunal og frivillig sektor
 Sikre mulighet for god dialog mellom sivilsamfunnet og offentlig sektor.
 Motivere og tilrettelegge for mer frivillighet i kommunale tjenester.
 Gi mulighet for økt kompetanse inn til frivillig sektor i forhold til oppgaver det
offentlige ønsker at sivilsamfunnet skal bidra med.
 Sikre etablering av samarbeidsavtaler med tanke på felles mål for offentlig og frivillig
virksomhet. Avtalene må være klare og tydelige, og beskrive forventninger til innsats og
utbytte for begge parter.
 Sikre mulighet for utlån, eventuelt rimelig leie, av lokaler og gi mulighet for råd,
veiledning og formidling av kontakter. Eksempel her kan være behov for kunnskap
sivilsamfunnet trenger for å utføre ønsket oppgave.
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9.5.4 Trusler
Fredrikstad kommune skal:
 Sikre gode vilkår og rammebetingelser for et godt, mangfoldig og rikt frivillighetsliv for
Fredrikstad kommune.
 Legge vekt på at det lages gode samarbeidsavtaler mellom frivillighetsfeltet og de ulike
offentlige virksomhetene.
 Legge til rette for arenaer for frivillig innsats uten for strenge krav til kontinuitet og
stabilitet.
Deltakerne viste et stort engasjement, både i forhold til egen organisasjon og i forhold til
ønsker, behov og vilje til å bidra ut fra egne forutsetninger. Årsaken til ens eget engasjement og
drivkraften bak engasjementet kan oppsummeres med at frivillig arbeid handler om verdier,
som demokratiutvikling og etikk, om å få en helsegevinst ved å delta, som økt trivsel og velvære
og viktigheten av å bety noe for andre som at det gir mening, selvtillit og status. Frivillig arbeid
utvider i tillegg ens egen horisont, nye nettverk skapes og sosial kapital genereres. Frivillig
arbeid gir grobunn for trygge og gode lokalsamfunn som skaper tillit og er samfunnsnyttig.
Oppsummeringsmessig er det også på sin plass å si noe spesielt i forhold til ønsker og behov
som kom frem under dialogmøtene fra kvinnegruppen fra FRIS og fra to av
innvandrerorganisasjonene. Kvinnene var foruten å være opptatt av barna, opptatt av egen
helse og at de gjerne kunne tenke seg å være frivillige, om de ble spurt. Her tenker
prosjektgruppen både at det er et potensiale for rekruttering og et behov for informasjon og
kommunikasjonsutveksling. Kvinnene fortalte at når det gjaldt informasjon om deltakelse for
barna til, spesielt når det gjaldt fotball, kom informasjonen gjennom FAU. FAU har nok stor
legitimitet i innvandrermiljøene, da det forbindes med skolen og skolens autoritet. Andre lag og
organisasjonen kan sikkert lære av dette.
Kvinnene sa videre at det var vanskelig å etablere nettverk og bli kjent med nordmenn. Her kan
møteplasser sentralt i lokalsamfunnene være et godt alternativ. De andre
innvandrerorganisasjonene savnet oversikt over egne organisasjoner og ville mer enn gjerne
by på seg selv i forhold til f.eks. leksehjelp, men hadde problemer med lokaler.
En effekt av dialogmøtet hvor de norske kirkesamfunnene og organisasjonene Al-Furat, AlGadir og Somalisk velforening var samlet, var at de norske fikk kontakt med de utenlandske og
gikk videre med relasjonsbygging på egen hånd.

10 VURDERING MED FORSLAG TIL STRATEGI OG TILTAK
Frivillig sektor er mangfoldig og viktig både for den enkelte deltaker, mottaker, utøver og for
samfunnet. Uten store og mangfoldige frivillighetsaktører i samfunnet er vi alle tapere, og som
et samfunn mye mer fattig. Det er derfor det offentliges ansvar å tilrettelegge for en virksomhet
som kan gi grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor, og det er sivilsamfunnets oppgave
å etablere og drive slik virksomhet.
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Det handler om å gi alle barn, unge, voksne og eldre i byen vår dobbel sosial kapital slik som
Putnam skiller mellom sammenbindende og overbyggende sosial kapital. Sammenbindende
sosial kapital handler om tette og nære nettverk, som familienettverk og vennenettverk som
skaper tette bånd og er forholdvis lukkende for andre utenforstående. Overbyggende sosial
kapital derimot preges av at nettverkende er utadvendte, brobyggende og skaper sosiale
relasjoner på tvers av sosiodemografiske skillelinjer. Sett i forhold til levekårsutredningen i
Fredrikstad er organisasjoner som er virksomme i lokalsamfunnet et slikt overbyggende
nettverk. Enhver organisasjon er en demokratisk enhet og er tillitskapene i sitt nærmiljø eller i
byen som helhet.
Overbyggende sosial kapital kan derved være en kilde til å komme seg fram i livet. Det kan
være barn som lærer under trygge rammer og har voksne rundt seg som er trygge. Voksne som
kan løfte og bringe en ungdom til å tro på seg selv og ta ansvar for andre. Dersom man er
arbeidssøkende og trenger å komme seg inn i arbeidslivet kan det overbyggende nettverket
være en kilde og relasjonen til å få hjelp på denne fronten, uten at gjenytelse kreves. Putnam
sier at overbyggende sosial kapital skaper «generalisert gjensidighet» som igjen gjenspeiles i
hvordan vi omgås med hverandre ved at vi tar hensyn, bryr oss og tar ansvar for hverandre. Det
gir tillit og skaper tryggere samfunn.
Kommunens oppgave er å tilkjennegi og tilrettelegge for en autonom frivillig sektor. Fra
kommunes side handler det om å gi annerkjennelse til frivillighetsfeltet, bidra med økonomiske
tilskudd, lokaler og gi råd, veiledning og formidling av kontakter. Ved å investere i
organisasjoner kan frivillige få indirekte utbytte av midlene. Kommunen kan anspore egne
virksomheter og frivillige organisasjoner til å invitere og inkludere og rekruttere frivillige inn i
sitt daglige arbeid.
Sivilsamfunnet har et ansvar for egen virksomhet og et rapporteringsansvar i forhold til
økonomiske tilskudd. Et samarbeid og en samhandling mellom offentlig og frivillig sektor må
tuftes på likeverdighet med respekt for hverandres roller. Offentlig og frivillig sektor har ulike,
men komplementerende roller i samfunnet. Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et
prinsipp om at frivillig sektor skal supplere, ikke erstatte offentlige tjenester. Sivilsamfunnet
har behov for forutsigbare rammer og at det tilrettelegges for en god samhandling mellom
partene, både i form av en dialog og som en koordinerende oppgave.
Fredrikstadsamfunnet har en del utfordringer i forhold til samhandling mellom det offentlige
og sivilsamfunnet. Et partnerskap, der det er naturlig, mellom det offentlige og sivilsamfunnet
vil kunne imøtekomme noen av disse utfordringene. For å imøtekomme utfordringene bør det
fra kommunens side lages en overordnet strategi for samhandling. En slik overordnet strategi
vil kunne imøtekomme de ulike sektorers og virksomheters behov for samhandling.
En ressurs som ligger der er skolene. Foreldre og spesielt utenlandske foreldre har stor tillit til
skolen som system. Kunne de åpnes mer som møteplasser i lokalsamfunnene og brukes mer på
kveldstid av ulike organisasjoner som trenger lokaler som arbeider med barn og ungdom? Det
kan i så fall være en billig investering som gir gode effekter av overbyggende nettverk og
demokratiutvikling.
I forbindelsen med høring av frivillighetsmeldingen fikk prosjektgruppen inn flere viktige
innspill. Innspillene er på ulike måter bakt inn i meldingen. Fra Østfold fylkeskommune, både
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fra Østfoldhelsa og fra Opplæring, kultur- og helsekomiteen, har det kommet flere innspill.
Noen av innspillene er valgt å bli løftet frem her (se også vedlegg IV).
Fylkeskommunen er opptatt av at kommunens frivillighetspolitikk bør inngå som en del av en
kommunedelplan ved neste rullering, og at planen deretter rulleres regelmessig. Østfoldhelsa
ser det som spesielt positivt at meldingen tar til orde for viktigheten av å redusere sosiale
ulikheter og levekårsforskjeller.
Fylkeskommunen løfter frem næringslivets rolle som en viktig aktør og partner, og mener
kommunen bør involvere næringslivet strategisk, inn i et partnerskap sammen med
sivilsamfunnet i den hensikt å jobbe frem mulige sosiale entreprenørskap. I tillegg oppfordrer
fylkeskommunen kommunen til å utrede og se på muligheter for at de frivillige organisasjonene
kan gis mer myndighet enn de har i dag. Fylkeskommunen tilkjennegir Fredrikstad kommunes
lange tradisjon med lokalsamfunnsmodellen og oppfordrer til utvikling av modellen med
henblikk på å sikre frivilligheten best mulig innflytelse som et ledd i utviklingen av
lokaldemokratiet.

10.1 STRATEGI OG TILTAK
Svarene fra SWOT-analysen var, tross i forskjellighetene mellom lag og organisasjonene, meget
samstemte både i forhold til utfordringer, behov og ønsker. Forslag til mulige tiltak er derfor et
resultat av summen av hva mange mente, slik det fremkom av analysearbeidet.
Dette er også et første steg i å etablere en fremtidig frivillighetspolitikk for Fredrikstad
kommune. Strategi og tiltak må derfor ikke ses på som endelig.
Meldingen forutsettes å rullere hvert fjerde år. Det er også blitt pekt på at kommunens
frivillighetspolitikk bør inngå som del av en kommunedelplan ved neste rullering. I tillegg bør
samarbeid mellom de ulike offentlige virksomhetene og sivilsamfunnet gjenspeiles og komme
til uttrykk i alle de kommunale etater, seksjoner og virksomheters sine planverk.
Av deltakerne fra konferansene, fra dialogmøtene og gjennom høringsmeldingene er det ytret
et stort behov for å etablere en frivillighetskoordinator. Det ble samtidig vektlagt av mange at
et råd for sosiale og humanitære organisasjoner burde opprettes.
En frivillighetskoordinator bør ha ansvar for å utarbeide en helhetlig samhandlingsstrategi med
alle frivillige lag- og organisasjoner i kommunen, slik at frivillig innsats kan forankres og
synliggjøres. En koordinator bør ha ansvar for oppfølging av frivillige organisasjoner, samt
utvikling av frivillig arbeid i et framtidsrettet perspektiv, herunder se på muligheter for å
involvere næringslivet strategisk inn i et partnerskap med kommunen og sivilsamfunnet.

Prosjektgruppens forslag til tiltak (ikke rangert):
1. At det etableres en koordinator eller et koordinerende ledd for frivillige tjenester.
Begrunnelse:
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Å ansette frivillighetskoordinator synes hensiktsmessig. Frivillighetsfeltet er stort, og
det er i stadig utvikling. Det vil derfor være viktig med koordinering, for å ha en
oversikt, for å få en bedre samhandling- «spille på lag»- og unngå at man sitter på hver
sin tue og ikke vet om hverandre.
2. Utvikle en versjon 2 av ByPå med fokus på kommunikasjon. Herunder utvikle en «min
side» mot lokalsamfunnene der man kan melde inn prioriterte saker fra LSU ( Lokalsamfunnsutvalg )og følge med på hva Teknisk/andre etater i kommunen gjør med
innspillene.
3. At det etableres et råd med vekt på sosiale og humanitære organisasjoner.
Begrunnelse:
Det bør prioriteres å skape en rådsstruktur innen ulike områder av frivillig sektor.
Særlig synes det viktig innen sosiale og humanitære organisasjoner, på lik linje med
etablert rådsstruktur innen kulturområdet.
4. Ved nest rullering av frivillighetsmeldingen er meldingen en kommunedelplan.
5. At det etableres et årlig dialogmøte mellom kommunal og frivillig sektor.
6. Sikre gode vilkår og rammebetingelser for et godt, mangfoldig og rikt frivillighetsliv for
Fredrikstad kommune
7. Prioritere samarbeidstiltak rettet inn mot barn og unge av alle etnisiteter for å sikre lik
tilgang for alle gjennom deltakelse i det etablerte organisasjonslivet.

8. Involvere næringslivet strategisk, inn i et partnerskap med kommunen og
sivilsamfunnet for å jobbe frem mulige sosiale entreprenørskap.
Begrunnelse:
Frivilligheten, er viktige insitament for å redusere sosiale ulikheter og
levekårsforskjeller. Internasjonal folkehelseteori vektlegger at i arbeidet for å redusere
sosiale ulikheter i helse, så spiller næringslivet en viktig rolle.
9. Sikre etablering av samarbeidsavtaler med tanke på felles mål for offentlig og frivillig
virksomhet. Avtalene må være klare og tydelige, og beskrive forventninger til innsats og
utbytte for begge parter.
10. Sikre mulighet for utlån, eventuelt rimelig leie, av lokaler og gi mulighet for råd,
veiledning og formidling av kontakter. Eksempel her kan være behov for kunnskap
sivilsamfunnet trenger for å utføre ønsket oppgave.
11. Legge til rette for et økt samarbeid og kunnskapsformidling, herunder styrke ansattes
kompetanse i forhold til samarbeid med frivillig sektor.
12. Utvikle lokalsamfunnsordningen med henblikk på å sikre frivilligheten best mulig
innflytelse som et ledd i utviklingen av lokaldemokratiet.
56

SMILANDE BENK
Sommar 1995
Mannen som bur nedi lia
må tydelegvis ha merkt seg
at “møblar av plast
har eg elles lite til overs for”.
Der to kvite plaststolar stod i fjor
står i år ein solid trebenk.
Ny å sjå til. I alle fall nymåla.
Glinsande grøn.
Kan ein benk smile?
Denne benken kan.
Da mannen ommøblerte
her oppe på bakketoppen
må han ha smilt i skjegget.
Og smilen blanda seg med grønmålinga
så no står benken og smiler med heile seg.
Og eg som går og set meg der
smiler tilbake med heile meg.

Halldis Moren Vesaas
Dikt i samling, Aschehougs Bibliotek, Oslo 2009.
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VEDLEGG
Vedlegg I og II.


SWOT analyse og presentasjon av resultatene fra dialogmøtene.



Frivillig børs – eksempel

Vedlegg III


KS og Frivillighet Norges Samarbeidsavtale

Vedlegg IV


Høringsinnspill
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VEDLEGG I OG II
SWOT-ANALYSE
En SWOT-analyse gjennomføres ved hjelp av en idé dugnad, hvor hensikten er å finne frem til
styrker (Strength) og svakheter (Weaknes), muligheter (Opportunities) og hindringer
(Threats) i forhold til nåtid og fremtid.
Vi ønsket å sette fokus på hvilke behov og forventninger frivillige lag og organisasjoner har til
Fredrikstad kommune og hva som er kommunale behov og forventninger til frivillighetsfeltet,
dvs.
-

Hvordan de frivillige og frivillige organisasjoner oppfatter det
Hvordan kommunen og kommunenes organisasjoner og virksomheter oppfatter det

Gjennom gruppearbeidet/idedugnaden ønsket vi å få kunnskap om og forslag til tiltak som kan
gi mening, engasjement og handlingsgrunnlag innenfor frivillighetsfeltet.
Det var spesielt to områder vi ønsket å få mer kunnskap om:
-

Eldre, omsorg og frivillighet (workshop for deltagere på dagtid)
Barn/unge og frivillighet (workshop for deltagere kveld)

SWOT-skjemaet inneholdt noen områder og problemstillinger som prosjektgruppen mente ville
være relevante for frivillighetsarbeidet som deltakerne var involverte i. Følgende områder var
listet opp:


Befolkningssammensetning: har alder, kjønn, etnisitet, språk osv. innen det området dere
virker noen betydning? På hvilken måte?



Bosted/tilbud: er det lett/vanskelig å delta i frivillighetsarbeidet der du bor? Hva er
årsakene? (kjenner ikke til tilbudene, vanskelig å komme dit, møtetidspunkt, antall møter,
bruker for mye tid, osv.)



Rekruttering/deltagelse: Er det lett/vanskelig å rekruttere frivillige eller delta i
frivillighetsarbeidet? (har for få frivillige, ”folk” er opptatt av andre ting, ingen interessante
arbeidsoppgaver, ”gammeldags”, lite nytenking osv.)



Økonomi: Har man økonomi til å realisere ambisjonene? Hvordan kan økonomien bedres?
Andre forhold?



Behov/forventninger: Er organisasjonens/virksomhetens behov klart definert? Er de
frivillige tydelige på hva de kan bidra med? Vet man hva de eldre og barn/unge trenger og
liker?



Samarbeid og ledelse: Er samarbeidet bra eller kan det bli bedre? Er arbeidet godt
organisert? Hva kan bli bedre? Hvem ønsker man å samarbeide med?

Andre områder/felt som deltakerne mente kunne være viktige, og som ikke ble nevnt som
eksempler i skjemaet, ble utfylt av deltakerne med egne betraktninger.
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DIALOGMØTER
Dialogmøtene ble arrangert fordi prosjektgruppen ønsket innspill spesielt fra
innvandrerkvinner og fra ulike trossamfunn. Fredrikstad Internasjonale Skole (FRIS) ble
kontaktet og la til rette for to dialogmøter. Et dialogmøte på FRIS med kvinner fra ulike
nasjonaliteter bosatt i Fredrikstad og et dialogmøte med representanter fra Fredrikstad Kristne
Råd, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Den Norske Kirke, Al-Furat aktivitetssenter for ungdom og
Somalisk velforening.

ARBEIDSMØTER
Prosjektgruppen har holdt jevnlige arbeidsmøter for å drøfte innspill og arbeidet med
meldingen. Med bakgrunn i drøftinger på arbeidsmøtene har meldingen gjennomgått flere
endringer underveis.

FRIVILLIG BØRS
Frivilligbørs kan karakteriseres som en møteplass eller markedsplass for frivillige
organisasjoner, næringslivet og offentlige tjenesteprodusenter. Partene møtes for å inngå
sosiale partnerskap og kontrakter om kortsiktig eller langsiktig samarbeid. Tid, arbeidsinnsats
og kompetanse er valuta som gjelder, ikke penger.72
Modellen med frivilligbørs kommer opprinnelig fra Nederland og spredde seg også etter hvert
til Tyskland. Hensikten med en slik børs er ikke å erstatte offentlige eller private tjenester, men
å supplere, og ellers være med på å berike institusjoner og lokalsamfunn med frivillig innsats i
et samarbeid. En frivilligbørs kan arrangeres ved hjelp av meklere og tilretteleggere som skal
hjelpe deltakerne til å oppdage samarbeidsmuligheter og ved å gi assistanse med å skrive
samarbeidsavtaler.

PRESENTASJON AV RESULTATER:
INNLEDNING
Her presenteres resultatene fra arbeidet med SWOT-analysen. Presentasjonen tar for seg
resultatene i spørreskjemaet som deltakerne svarte på, på konferansene og på dialogmøtene.
Fokus for undersøkelsen var behov og forventninger som frivillige lag og organisasjoner har til
Fredrikstad kommune og hva som er kommunale behov og forventninger til frivillighetsfeltet. I
tillegg ønsket prosjektgruppen, gjennom å arrangere to dialogmøter, å finne ut om
innvandrerkvinners kompetanse, delaktighet og ønsker i forhold til frivillige lag og
organisasjoner og ulike trossamfunns ønsker, behov og utviklingspotensialet i forhold til
aktiviteter i egen regi, i samarbeid med andre lag, foreninger, trossamfunn og kommunale
myndigheter. Dialogmøtene ble gjennomført som en kafe `dialog ved bruk av SWOT-analyse
som redskap.

72

I følge Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Frivilligb%C3%B8rs

63

RESULTATER FRA 2 KONFERANSER :
Nedenfor presenteres resultatene fra begge konferansene. Konferansen om innovasjon i
omsorg, eldre og frivillighet ble gjennomført med 80 deltakere, hvorav mange fra
frivillighetsfeltet relatert til helse- og omsorgsoppgaver, og representanter fra kommunale
virksomheter som fra sykehjem og hjemmesykepleien. I tillegg deltok representanter fra både
musikk og fra idrettsorganisasjoner. Konferansen om frivillig arbeid i forhold til barn- og unge
ble gjennomført med 100 deltakere. Her var det flest representanter fra lag og foreninger innen
idrett, speiding og musikk. I tillegg deltok det representanter fra kirkelige organer og fra
frivilligsentralene. Organisasjoner som Lions, Rotary og Kiwanis hadde deltakere på begge
konferansene.
Tabell 1.

SWOT-matrisen
Nåtid:
Styrker (S)

Nåtid:
Svakheter (W)

* Et bredt org.liv skaper fellesskap, identitet, vennskap og samhold

* Mangler oversikt over friv.oppg. og koordinering av det friv.
arb.

* Frivillig arbeid gir glede, trivsel, erfaring og kunnskap

* For lite møteplasser

* Frivillig arb. er samfunnsnyttig, helsefremmende, inkl. og utviklende

* Usikker økonomi

* Frivillig arbeid skaper demokrati, verdier og politiske holdninger

* Rekruttering av frivillige

* Frivillig arb. frigir ressurser inn mot ulike brukerogr.(eldre, familier og unge)

* Mangler kunnskap i forhold til oppgaver som utføres

* Friv.arb. skaper gode lokalsamfunn

* Mangler partnerskapsavtaler

Fremtid:
Muligheter (O)

Fremtid:
Trusler (T)

* Utvikling av felles møtepl. for friv. og off. virksomhet for videreutvikling av
samarb.

* Usikker økonomi

* Knekke integreringskoden. Ta høyde for samfunnsutviklingen jfr. Ad hoc-tilbud
* Bedre info. utad om hva som finnes av frivillig tilbud/hva som trengs av oppg.

* Utnytte sosiale medier
* Tilrettel. for et koordinerende ledd, f.eks "stikk innom" kontor el. bruk av
friv.sentr.
* Utvikling av lokalsamfunnene

* Uoversiktlig/ingen som koordinerer virksomheten
* For stor konkurranse mellom lag og org. og på
aktivitetsfronten
* Manglende samarbeidsavtaler
* Mangelfull kompetanse i organisasjonene/mange uløste
samfunnsoppgaver
* Kommunal likegyldighet
* Byråkratisering av det frivillige arbeidet
* Ikke samsvar mellom tilbud og etterspørsel
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DIALOGMØTE MED KVINNER FRA FRIS
Dialogmøtet har benyttet SWOT-analyse som metode for å få innsikt i innvandrerkvinners
kompetanse, deres delaktighet, deres synspunkter og ønsker i forhold til frivillighet og frivillige
lag og organisasjoner i Fredrikstad.
Tabell 2.

SWOT-matrisen
Nåtid:
Styrker (S)
* Får informasjon gjennom skolen om tilbud til barna
* Frivilligsentralene er viktige møteplasser for voksne kvinner
* FRIS skolen skaper sosiale nettverk
* Svømmekurs gjennom Frivilligsentralen
* Aktiviteter for barn har en gunstig pris
* Gratis ferge
*Frivillig innsats er en gjensidig ressurs for laget og for barnet

Fremtid:
Muligheter (O)
*Utvikling av møteplasser der mennesker kan komme å få informasjon om
samfunnet, rettigheter, plikter, religioner, lover og kunnskap om norsk kultur.
*Etablering av et kvinnesenter, hvor kvinnene kan snakke om problemer de har
som foreldre, i ekteskapet og lignende.
* Aktiviteter for mødre og barn
*Organisering av barnepass
* Trening gir helse – får tankene over på noe annet og hjelp til å takle hverdagen
og man blir tykk av å sitte stille.
* Gode busstilbud og gratis buss på søndag.
* Grats parkering for eksempel i 2 timer for mødre og barn (spesielle plasser)
* Gi frivillig omsorg til ensomme eldre, eller være barnevakt , eller bake kake for
en org.
*Tilbud om sykkelkurs

Nåtid:
Svakheter (W)
* Vanskelig med transport til aktivitetstilbud for barna
* Blir avhengig av mannen, slik at han kan kjøre barna til
aktiviteten
* Velger barna aktivitet ut i fra pris – hva det koster som
medlem og i forhold til utstyr.
* Vanskelig å ta opp saker i menigheten/vet ikke hvor det går
an å henvende seg for å få/ha noen å snakke med i
vanskelige saker

Fremtid:
Trusler (T)
* Vanskelig å bli kjent m/nordmenn – å etablere nettverk
* Bosetting i distriktet skaper hindringer for deltakelse i
organisasjonslivet
*For dyrt å ta bussen og spesielt vanskelig når det er mange barn
*Dårlig økonomi hindrer deltakelse i fritidsaktiviteter for barna
*Fins ikke bibliotek i distriktene
* Omsorg for barn hindrer deltakelse i organisasjonslivet
for voksne.

DIALOGMØTE MED ULIKE TROSSAMFUNN
Dialogmøtet rettet mot ulike trossamfunn, har benyttet SWOT-analyse som metode for å få
innsikt i det frivillige arbeidet som gjøres, her i regi av Kirkens Bymisjon, frikirkemenigheter,
Den norske kirke og to ulike muslimske trossamfunn. Vi ønsket å innhente informasjon om
organisasjonenes ønsker og synspunkter i forhold til frivillig arbeid og på samarbeid med og
mellom sivilsamfunn, ulike trossamfunn og kommunen.
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Tabell 3.

SWOT-matrisen
Nåtid:
Styrker (S)

Nåtid:
Svakheter (W)

* Frivillig arbeid er glede
* Frivillig arbeid forebygger
* Meningsfullt – vil være med å gjøre en forskjell
* Gir aksept/status
* Får mange frivillige til forskjellig samarbeid
* Alle organisasjonene har en rolle som bidrar til samfunnet
* Styrke at det er behov for frivillige

* Aktiviteter for barn- og unge koster penger
* Trenger mennesker som gir av sin fritid/vanskelig å finne nok personer
* Skolene burde være mer tilgjengelige som møteplasser/til leksehjelp
* Ser våre behov ut i fra oss selv – vi bør spørre hva lokalsamfunnet trenger
* Vet for lite om hverandre og aktivitetene som drives – menigheter og andre
trossamfunn
* Ingen oversikt over innvandrerorganisasjoner
* Bevilgningene fra kommunen kommer sent – i romjulen.

Fremtid:
Muligheter (O)

Fremtid:
Trusler (T)

* Alle frivillige ønsker å bli sett og få aksept for den innsatsen de gjør
* Årlig happening – felles møte og fokus på samarbeid med
organisasjoner som jobber med barn og unge.
* Viktig med aksept i forhold til forventinger til hverandre
* Opprette ulike arbeidsgrupper, modell ”Rusforebyggende arbeid”
som finnes i dag. Kunne være arbeidsgrupper for/møtepunkter for
de som jobber med barn og unge eller eldre og lignende.
* Ønske at kommunen er tydelig på behov – hva trengs i forhold til
frivillig arbeid?
* Frivillige menigheter, andre trossamfunn og innvandrer org/ønsker
å vite mer om hverandre.
* Ønske om oversikt fra kommunen om hvor søke midler/kriterier
og oversikt over alle lag og org.
*Ønsker oversikt over idrettshaller – når de er ledige for at flere org.
kan benytte dem, for eksempel til en egen ”idrettsdag” uten for
store kostnader
*Innvandrer org. ønsker jevnlig møter med politikere – ikke bare når
det er valg.
*Felles kommunal nettside med mulighet for å legge inn
arrangementer
* Maillister til lag. og org, slik at man kan maile hverandre
* Felles møteplass/kontor m/koordinator – lavterskel.
*Benytte lokalsamfunn til å bli mer synlig.

*Vil ha tiltak i meldingen – ikke flere møter uten at noe skjer!
* Ingen/for lite økonomisk støtte
* For uklare behov/uklare temaer
*Ingen felles oversikt
*Ingen kontaktpunkter
* Ingen frivillighetskoordinator

FRIVILLIG BØRS
Frivillig Børs er møteplass for bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige tjenestesteder,
der målsetningen er etablering av sosiale partnerskap og frivillige samarbeidstiltak som kan
bidra til utvikling av frivilligheten i lokalmiljøet. Frivillig Børs har blitt arrangert i flere år i
Bærum kommune, en gang i Askim kommune og en gang i Mandal og Lindesnes kommune i et
samarbeid. Hensikten med Børsen, i følge Bærum kommune, er å videreutvikle lokalt
samarbeid gjennom frivillig innsats. To deltakere fra prosjektgruppen deltok på Frivillig Børs i
Bærum i mars 2013 for å vurdere om Fredrikstad kommune bør arrangere noe tilsvarende. I
videoen nedenfor kan du se en reportasje fra et Frivillig Børs fra Bærum kommune holdt i
2012. http://www.youtube.com/watch?v=FutyI5cPxXo&feature=player_embedded
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HOVEDINNTRYKK FRA FRIVILLIG BØRS I BÆRUM
Frivillig Børsen ble arrangert på Quality Hotel Expo på Fornebu. Deltakerne ankom hotellet kl.
18.00, flere med paroler, flyere og i kostymer. Parolene og flyerne representerte ønsker og
behov hos deltakerne. Noen foreninger var kun på tilbudssiden, andre kunne både tilby
tjenester eller oppdrag og ha ønsker om behov for ulike tjenester og oppgaver. Kl. 19.00 startet
selve børsen. Alle deltakerne ble invitert inn til et stort møterom med flere bord. Rundt
bordene stod børsmeklere, gjenkjennelig med store hatter på hodet, rekruttert fra en lokal
Rotary klubb.
Etter få minutter kunne vi iaktta flere underskrevne avtaler som inngått mellom de ulike
aktørene. For hver avtale som ble inngått ble det delt ut buttens til de impliserte. «Børsingen»
pågikk fra kl. 19.00 til 20.30 og da sluttsignalet gikk, var over 200 avtaler til sammen inngått
mellom næringsliv og frivillighetsliv og/eller det offentlige.
Til slutt på agendaen denne kvelden ble det delt ut tre priser:
 Pris for beste avtale
 Pris for mest kreative avtale
 Pris for mest hjertevarme avtale
Ordføreren åpnet børsen og rådmannen avsluttet. Konferansier var Rune Gokseth. Suppe ble
servert før børsen startet og kaker, is og frukt etter avslutningen.
Mange avtaler ble inngått og de fleste var av kort varighet. De fleste deltakerne kom fra
frivillighetsfeltet og fra offentlige virksomheter, det var relativt få deltakere fra næringslivet til
stede.
Eksempel på tilbud og etterspørsel fra en frivillig teatergruppe:
Tilbud:
Etterspørsel:
Billetter til forestillinger
Lokaler til øving
Annonse i program
Hjelp til markedsføring av forestilling(er) mm.
Rådgivning i sminke
Rådgivning i sangteknikk
Eksempel på en avtale:
 En spansk dame skal komme på et Seniorsenter og å holde et minikurs i spansk mot at
Sentret skal markedsføre damens tjenester til andre.
 Hospits Stabæk tilbyr kostymelager mot å få underholdningsbidrag.
Avtalen underskrives av to parter, og tidspunkt for gjennomføring er nedfelt.
Det ble gjort avtaler om en tjeneste uten krav/ønske om gjenytelse, men hovedprinsippet er at
det skal være to likeverdige samarbeidspartnere som skal skrive en avtale.
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VEDLEGG III:
KS OG FRIVILLIGHETS NORGE SAMARBEIDSAVTALE

Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og
kommunal sektor 2013–2015
Formål
Dette dokumentet skal være en plattform for samspill og samarbeid om utvikling av
frivillighetspolitikken mellom frivillig (representert ved Frivillighet Norge) og kommunal sektor
(representert ved KS). Plattformen er etablert i samarbeid mellom likeverdige parter; frivilligheten og
kommunesektoren, og videre dialog mellom partene bør baseres på denne plattformen.
Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge
for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger
for å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor i Norge. Partene har en felles intensjon om å
bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig sektor som en
viktig pilar i vårt demokrati.
Partene anbefaler organisasjoner på lokalt nivå og de enkelte kommuner og fylkeskommuner 1 til å
etablere tilsvarende samarbeidsplattformer.

Overordnede prinsipper
1.

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.

2.

Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig
rolle i den nordiske demokratiske modellen.

3.

Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere og gjennom å være
kanaler inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere.

4.

Frivillighet øker samfunnets sosiale kapital ved at tillit, identitet og samhold skapes i møter
mellom mennesker.

5.

Mangfoldet i frivillig sektor er en verdi i seg selv og en viktig årsak til høy deltakelse.
Mangfoldigheten må ivaretas gjennom ulike typer virkemidler for ulike deler av frivilligheten.

6.

Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Samarbeidet
mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte
offentlige tjenester.

68

7.

Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir
grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor.

Forutsigbare rammevilkår
1.

KS og Frivillighet Norge er enig om at det er en fordel med mest mulig forutsigbarhet i
rammevilkårene til frivillig sektor, og at dette må etterstrebes.

2.

Offentlig økonomisk støtte skal i størst mulig grad gis i form av frie midler som frivilligheten kan
benytte i tråd med egne prioriteringer.

3.

Det offentlige må søke å redusere byråkratiet i form av kriterier og krav for å utløse støtte til
frivillig sektor.

4.

Frivillig sektor bør høres av kommunene i saker som berører de enkelte organisasjoners
hjertesaker, og saker som berører vilkårene for organisasjonsdrift.

Relasjonen mellom frivillig sektor og kommunen
1.

Frivillig aktivitet skjer først og fremst i et lokalsamfunn, i en kommune. En aktiv og levende frivillig
sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene må
tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk.

a.

Kommuner og frivillige organisasjoner på lokalt nivå kan inngå lokale samarbeidsplattformer hvor
prinsippene for samarbeid nedfelles. En slik prinsipperklæring kan være etter mal av denne.

b.

En lokal frivillighetspolitikk bør inneholde virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten.
Eksempler på virkemidler kan være økonomisk støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med
universell utforming og kontakt- og informasjonsmuligheter innad i kommunen.

c.

Det bør utarbeides partnerskap mellom kommuner og frivillige organisasjoner der hvor dette er
naturlig. Partnerskap vil sikre dialog og samarbeid mellom partene.

d.

Kommuner bør ha en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan være
frivillighetsforum/frivillighetsråd, der alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta.

e.

Frivillig sektor bør involveres i planprosesser i de saker det er naturlig.

f.

Frivillige organisasjoner er viktige for innovasjon i kommunene. Kommunene og frivillige
organisasjoner bør drøfte hvordan man sammen kan finne nyskapende arbeidsformer og nye
løsninger for utfordringer i lokalsamfunnet.

2.

Frivillig sektor lokalt må ha en aktiv holdning overfor lokaldemokratiet og bidra til utvikling av
nærmiljøet.
Kommunene og frivillig sektor har mange arenaer for samarbeid om forebygging, helse- og velferd,
og det Bør legges til rette for videre samarbeid der det er naturlig.

3.
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Oppfølging av plattformen
Frivillighet Norge og KS skal innarbeide felles temarelaterte aktiviteter knyttet til avtalen i sine egne
ordinære planer. Det etableres en felles arena i form av jevnlig kontaktmøte mellom Frivillighet Norge og
KS, med grunnlag i plattformen. Partene vil her ta opp relevante saker som skal bidra til å fremme
avtalens innhold blant partenes medlemmer.
Innkalling til kontaktmøtene vil gå på omgang mellom partene.
Plattformen har en varighet på to år. Partene vil da sammen evaluere og eventuelt revidere plattformen.
Dato: 4. april 2013
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VEDLEGG IV:
Oppsummering og vurdering av eksterne innspill til
Frivillighetsmeldingen.
Nr

Navn

Innspill

Administrasjonens kommentarer

1

Røde kors, Gressvik
og Fredrikstad

Innspill om at organisasjonene ikke er
nevnt i høringsutkastet av
Frivillighetsmeldingen.

Ivaretatt i revidert melding

2

Den norske kirke –
Fredrikstad
kirkelige fellesråd

Organisasjonen har kommet med
innspill som beskriver organisasjonen
generelt, samt hvilket type samarbeid
den har med Fredrikstad kommunes
tjenesteområder.

Ivaretatt i revidert melding

Det gis støtte til strategien i meldingen
og de forslag til tiltak som er foreslått
med tanke på oppfølging av meldingen.

3

Fredrikstad
Idrettsråd.

1. Styret i Fredrikstad Idrettsråd (FRID) gir
kommunen ros for vilje og evne til
utarbeidelse av en Frivillighetsmelding.
2. FRID opplever en stadig mer positiv
holdning til samarbeid mellom idretten og
de ulike etatene i kommunen.
3. Når det gjelder forslag til tiltak i
meldingen er det etter FRIDS mening viktig
å legge vekt på kommunal støtte til
rådsstruktur innen ulike områder av
frivillig sektor. FRID mener at erfaringer
fra idretten er positiv. Det må imidlertid
på alle områder være viktig å trekke en
tydelig grense mellom frivillig og offentlig
innsats.
4. FRID stiller seg åpen til etablering av
kommunal frivillighetskoordinator,
forutsatt at det ikke går på bekostning av
ressurser for å styrke rådsstrukturen.

Et av forslagene i meldingen.

At frivillighetskoordinator anses som viktig for
samhandling mellom frivillig og offentlig sektor er
tilbakemelding mange har kommet med. Da både
gjennom seminar, dialogmøter og andre innspill.

5. Dersom meldingen skal ha noen verdi,
må kommunen samtidig forplikte seg til å
styrke rammebetingelsene for
frivilligheten i større grad enn i dag.

4

Eldrerådet

Høringsutkastet av Frivillighetsmeldingen
ble behandlet i Eldrerådet 05.11. 2013 og
det ble fattet slikt vedtak:

Ivaretatt i revidert melding

«Frivillighetsmeldingen for Fredrikstad
2014-2017 som nå er lagt ut på høring
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inneholder god og nyttig informasjon om
den omfattende og verdifulle frivillige
virksomheten som utføres i Fredrikstad.
En god oppfølging av denne meldingen vil
forhåpentligvis stimulere til ytterligere
vekst og videre utvikling innen denne
verdifulle virksomheten. For eldrerådet
blir det viktig å understreke at mange av
våre eldre borgere i Fredrikstad må sikres
synlig og god plass som både mottakere og
ytere i den frivillige virksomheten».

5

Lisbeth Antonsen
og Emil Bjerke,
Onsøy
Arbeiderpartilag

Medlemmer av Onsøy Arbeiderpartilag
har kommet med innspill til meldingen.

Ivaretatt i revidert melding

6

Østfold
fylkeskommune

Ivaretatt i revidert melding

7

Østfold
fylkeskommune

Opplæring, kultur- og helsekomiteen
Poengterte at frivillighetsmeldingen
burde inngå som en del av en
kommunedelplan med regelmessig
rullering. I tillegg mente komiteen at
næringslivet burde bli mer involvert i et
strategisk partnerskap ved neste
rullering av meldingen. Komiteen var
videre opptatt av hvordan frivilligheten
kan sikres best mulig innflytelse som et
ledd i utviklingen av lokaldemokratiet.
Østfoldhelsa
Pekte blant annet på at internasjonal
folkehelseteori vektlegger i arbeidet for
å redusere sosiale ulikheter i helse at
næringslivet også spiller er viktig rolle,
f.eks. ved at næringslivet bidrar med
økonomiske ressurser inn mot
frivillighetsfeltet. Østfoldhelsa mener
derfor at ved neste rullering av
frivillighetsmeldingen så bør
næringslivet også involveres.
I likhet med Opplæring, kultur- og
helsekomiteen var Østfoldhelsa opptatt
av eierskap til planarbeidet. Østfoldhelsa
utfordret derfor kommunen på å
etablere gode organisatoriske løsninger
som kan bidra til å sikre et godt
planarbeid for en fremtidig
frivillighetspolitikk, i nært samarbeid
med sivilsamfunnet.

72

8

Gudeberg
Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalget mener det er
hensiktsmessig å ansette en
frivillighetskoordinator for å få en bedre
oversikt og bedre samhandling på
frivillighetsfeltet.

Opprettelse av stilling som
frivillighetskoordinator er et av tiltakene som er
foreslått i meldingen.

En frivillighetskoordinator bør kunne
jobbe på tvers lokalsamfunnsgrensene.
En koordinator bør ha oversikt over
tildeling av tilskudd på frivillighetsfeltet,
og det bør være ett
tildelingssted/søknadssted.
Lokalsamfunnsutvalget ønsker å vite på
hvilken måte den fremtidige modellen
med lokalsamfunnsutvalgene skal bestå,
og hvilken rolle LSU får, sett i
sammenheng med en eventuell
opprettelse av en
frivillighetskoordinator.
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