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Karmøy har en frivillig sektor som er sammensatt av mange ulike organisasjoner, ressurser,
kompet anse og interesser. Frivillig sektor står for et stort flertall av pågående aktivitetstilbud i
kommunen samtidig som de driver med bl.a. omsorgstjenester , kompetanseheving samt
vedlikehold og etablering av nye friluftsanlegg. I 2014 estimeres det at frivil ligheten i
Karmøy bidrog med en verdiskapning på 1,016 milliard er kr. og 119 7 ulønne de årsverk. I
historisk perspektiv har frivillig sektor stått for mye av utvikling en og innovasjon en i
samfunnet , både innenfor fysisk og psykisk helse1.

I Regional kultu rplan for frivillighet 2015 - 2025 står det : «F rivilligheten lever av lyst og d ør
av tvang» . Frivillige organisasjoner står i dag foran store utfordringer ved å tilpasse seg det
moderne samfunnet der innbyggernes tid og økonomi er blitt viktigere en n før. Ko mmunene
spiller en viktig rolle som støttespiller, samarbeidspartner og koordinator for frivilligheten i
kommune - Norge. Kommuneplanens s amfunnsdel 2014 - 2023 sier at frivilligheten i Karmøy
ikke skal overta kommunens oppgaver, men spille en rolle innenfor o mråder der kommunen
ikke tilbyr tjeneste r. Karmøy kommune ønsker med denne planen å ta sin rolle som
koordinator, støttespiller og samarbeidspartner på alvor og tilrettelegge for at frivilligheten i
Karmøy kan vokse og videre utvikle seg .

1.1. Styrende føringer

Informasjon og retning i denne planen er hentet bl.a. fra følgende dokumenter.

Statlige

St. melding nr. 39 ( 2006 - 2007 ) Frivillighet for alle
Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse - og omsorgsfeltet (2015 - 2020)

Frivillighetserklæringen – samspill et mellom regjeringen og frivillig sektor (2015)

Fylkeskommunale

Regional kulturplan for frivillighet 2015 - 2025

Kommunale

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2023

Ko mmunal planstrategi 2016 - 2019

Frivillighet inngår som et eget tema i flere kommune del planer o g temaplaner . Noen sentrale
plandokumenter er:

Kommunedelplan for i drett og fysisk aktivit et ( 2013 - 2016 )

Kommunedelplan for kultu r ( 2016 - 2025 )
Handlingsplan for SLT/folkehelse (2017)

1 Samarbe id mellom frivillige og kommuner (2015)

1. INNLEDNING
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I tillegg har Karmøy kommune en overordnet visjon der et av målene er å være inkluderende
og mangfoldig kommune , med rom for alle og muligheter for den enkelte. Denne visjonen
sammen med and re plandokumenter, undersøkelser samt kartlegging danner grunnlaget for
videre arbeid i denne planen.

1.2. Formål med planen

Denne planen er e t første steg i arbeidet med å forsterke og systematisere samhandlingen
mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Den skal skape legitimitet2 for innsatsen som
frivilligheten i kommunen gjør, skape felles forståelse rundt dagens status og legge til ret te for
forenklede rammer og retningslinjer for samarbeidet.

Planen for frivillighetspolitikk skal støtte opp om mangfoldet og omfanget av aktiviteter som
frivilligheten representerer innenfor de fleste samfunnssektorer, og tar sikte på å legge til rette
f or en mer bærekraftig frivillig sektor og gode forutsigbare vilkår for frivilligheten.

Et grunnleggende prinsipp i kommunens frivillighetsarbeid er at d et skal være enkelt å være
frivillig i Karmøy . G jennom dette prinsippet skal en bidra til en mer bærekra ftig
samfunnsutvikling.

Videre bør planen evalueres og revideres en gang i kommunestyreperioden.

2 «Å skape legitimitet» refererer til å skape bred aksept og forståelse for ressursen og innsatsen frivilligheten i
kommunen står for.
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1.3. Planens oppbygging

Plane n er delt opp i fem hovedtema er . Temaenes hensikt er å skape forståelse , gi bedre
kunnskap om frivilligheten i Karmøy , utdype kommunens rolle/forhold til frivilligheten og si
noe om samfunnsutvikling en i Karm øy. Basert på dagens status og utfordringsbilde er det
utarbeidet en handlingsdel der en legger frem tiltak som skal skape bedre systematikk i
kommunens arbeid med frivilligheten og tilrettelegge for økt samarbeid.

1.4. Planprosessen

Som en del av forbered elsene til denne planen ble det igangsatt interne og eksterne prosesser,
både i kommuneorganisasjonen og med frivilligheten i kommunen. Bakgrunnen for dette
arbeidet var et ønske om å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til behov, utfordringer og
muligheter.

K artlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy

Høsten 2016 ble det bestilt en kartlegging av frivillige organisasjoner i Karmøy kommune.
Kartleggingen ble gjennomført av Frivillighet Norge. En undersøkelse ble sendt ut til alle
registrerte epost - adres ser blant frivillige lag og foreninger på Karmøy. Svarprosenten ble 37
%, (noe som er bra sammenlignet med andre lignende kartlegginger) med svar fra 172 ulike
ideelle organisasjoner spredt over hele kommunen. Kartleggingen gav kunnskap om
frivillighetens felles utfordringer og behov. Det går også fram av kartleggingen at
organisasjonene har et sterkt ønske om mer og tettere samarbeid med kommunen.

1. Innledning

2. Frivilligheten i dag

3. Kommunens samarbeid med frivilligheten

4. Viktigheten av et godt samarbeid

5. Tilrettelegging for økt målrettet samarbeid
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Åpent møte med frivillige lag og foreninger

Det ble arrangert et åpent møte der alle frivillige organisasjoner ble invitert. Møtet ble holdt i
kommunestyresalen den 14. februar 2017, med rundt 80 deltakere. Der ble resultatene fra
kartleggingen presentert, i tillegg til at noen av utfordringene i det fr ivillige miljøet ble trukket
fra m og dis kutert. G jennom kafèdi alog fikk frivillige mulighet å komme med forslag om tiltak
og løsninger innen disse fem temaene:

1. Samarbeid mellom organisasjoner og kommunen
2. Samarbeid mellom organisasjonene
3. Digitalt verktøy for oversikt over foreninger og aktiviteter
4. Videre møtevirksomhe t med organisasjonene og kommunen
5. Kurs og kompetanseheving

De frivillige kom med en rekke gode forslag vedrørende flere av temaene som det arbeides
med videre.

Interne prosesser

Alle kommunale etater er viktige når det gjelder samspill og samarbeid med fri villige
organisasjoner. Som en del av forberedelsene til denne planen ble temaet frivillighet diskutert
på ledelsesnivå i etatene. Deretter ble temaet tatt opp på møter innenfor enkelte avdelinger. I
tillegg har folkehelseforum med representanter fra alle etatene også vært en viktig bidragsyter
i planarbeidet.
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Frivilligheten er mangfoldig og under stadige endringer. I kapittel to blir frivillighet definert
og frivillighetens omfang på nasjonalt og kommunalt nivå presentert . Ti l slutt blir r esultatene
fra kartleggingen av frivilligheten i Karmøy kommune beskrevet sammen med utfordringene
og behovene frivilligheten selv rapporterer.

2.1. Definisjon av frivillighet

Det er brukt flere definisjoner av frivillige og frivillige organisas joner i Norge . Dette
kompliserer driften av frivillige virksomheter og skaper uklarhet rundt hvilke aktører
frivilligheten består av. Karmøy kommune benytter samme definisjon som F rivillighet Norge .

Frivillig organisasjon

En frivillig organisasjon er en sa mmenslutning av personer eller virksomheter som driver
virksomhet på ikke - fortjenestebasert og ikke - offentlig basis , jf. f rivillighetsregisterloven § 3
og § 4. En frivillig organisasjon baserer en vesentlig del av driften på medlemskontingenter,
gaver, innsa mlede midler og/eller frivillig arbeidsinnsats. En frivillig organisasjon kan være
forening, lag, stiftelse, ideelt aksjeselskap, forbund, nettverk eller en paraplyorganisasjon.

Frivillige

Frivillighet Norge definerer frivillig virke som virksomhet der det vesentligste er basert på
frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke - kommersielt
formål.

For å tydeliggjøre hvem som er frivillig e, kan vi sette det opp slik:

Defineres som frivillighet Defineres ikke som frivilli ghet

Å administrere og å trene fotballaget Å spille fotball

Å organisere koret Å synge i koret under øvelser

Å opptre med koret på en institusjon Å opptre med koret for betaling til den enkelte

Å delta i valgkampanje Å stemme

Steke vafler på kampen Å være tilskuer på en kamp

2. FRIVILLIGHET
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2.2. Frivillighet i Norge

Forskning viser at Norge er på topp internasjonalt med tanke på frivillig innsats blant
innbyggerne .3 I Frivillighetsba rometeret4 2016 fremkommer det at 2 av 3 innbyggere over 15
år i Norge utfører frivilli g arbeid hvert år, dvs. over 2,4 millioner mennesker på landsbasis . I
undersøkelsen kommer det fram at s tørre husholdninger har en tendens til å utføre mer
frivillig arbeid enn mindre husholdninger. Dette kan ha en sammenheng med at mye frivillig
arbeid ka n kobles opp mot barn. Man ser også tegn på at unge , høy t utdannede og personer
med høy inntekt bidrar med mer frivillig arbeid enn andre grupper. Av innbyggerne i Norge
over 15 år er 42 % involvert i frivillig heten gjennom å være organisert medlem, deltak er på
aktivitet er eller ved å gi penger til en organisasjon .

F rivillig sektor står for en vesentlig del av verdiskapningen i samfunnet. Ifølge Statistisk
s entralbyrås satellittregnskap om frivillighet5 (2014) representerer den frivillige innsatsen en
verd iskapning i det norske samfunnet på anslagsvis 125,5 milliarder kroner, noe som tilsvare r
147.800 ulønnede årsverk. Karmøy kommunes innbyggertall er 0, 81 % av hele landets
befolkning . O mregnet for Karmøy representerer den frivillige innsatsen en verdiskapn ing
tilsvar ende 1,016 milliard k ro ner , som igjen tilsvarer 1197 årsverk. Samtidig genere rer
frivilligheten på Karmøy 697 lønnede årsverk ( se tabell 2 ) .

Tabell 1 : Nasjonale tall om verdiskapning innen frivillighet omregnet for Karmø y.
Statistisk sentral byrå - https://ssb.no/orgsat

Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2014

Norge Karmøy

Prosent 100 % 0,81 %

Antall befolkning 5 165 802 41 753

Verdiskapning i ulønnet ar beid Kr . 71 900 000 000 Kr . 582 390 000

Verdiskapning uten ul ønnet arbeid Kr . 53 600 000 000 Kr . 434 160 000

Verdiskapning total t Kr . 125 500 000 000 Kr . 1 016 550 000

Ulønnet årsverk 147 800 1 197

Lønnet årsverk 86 100 697

2.3. Frivi llighet i Karmøy kommune

I dag er det registrert ca. 500 forening er i Karmøy kommune. Derav mottok 465 foreninger
spørreundersøkelsen . G runnet feilregistrerte epost - adresser mottok ikke alle organisasjonene
undersøkelsen. Det antas at det finnes noen flere aktive foreninger som ikke er registrert i

3 Frivillighet Norge (#1) Grunnleggende fakta om frivillighet
4 Frivillighet No rge (#2) Frivillighetsbarometeret 2016
5 Statistisk sentralbyrå (2017) Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner.

https://ssb.no/orgsat
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Daglig; 16 %

Ukentlig; 40 %

Månedlig; 26 %

To til fire ganger i
året; 15 %

En gang i året; 3 %

Brønnøysundregisteret . S amtidig er det slik at noen registrerte foreninger ikke driver aktivt
med frivillig arbeid.

Frivillige lag og foreninger i Karmøy har en stor bredde av aktiviteter , interesser og
satsings områder.

Ca. 60 % av frivillige lag og foreninger på Karmøy definerer seg som kultur - ,
rekreasjon - og/eller idrettsorganisasjon er .

ca. 15 % som lokalmiljø - og bostedsforening er .
ca. 8 % s om tro - og livssynsorganisasjon er .

ca. 10 % som politiske - og intere sseorganisasjoner .
ca. 7 % som annet f.eks. helse og sosiale organisasjoner.

En s tor andel av organisasjonene i Karmøy er tilknyttet en regional eller nasjonal forening.
Dette innebærer at de har rammer og retningslinjer fra sentrale ledd de må følge samti dig som
de får støtte og mulighet til å utnytte ressursene de sentrale leddene har.

Mye frivillig a k ti vitet

Resultaten e fra kartleggingen viser at det er et stort engasjement blant frivillige lag og
foreninge r i Karmøy. Av foreningene som svarte på spørr eundersøkelsen har 16 % aktiviteter
daglig , 40 % ukentlige aktiviteter og 26 % har minst en aktivitet hver måned. Dette betyr at
over 50 % av organisasjonene har aktivitet minst en gang i uken og 82 % av foreningene har
aktivitet mi nst en gang i måneden ( s e figur 1) .

Figur 1 : viser frekvens av aktiviteter i frivillige organisasjoner på Karmøy



9

Sammen med mye aktivitet legges det ned flere timer frivillig innsats i kommune n . O ver 13
% av foreningene rapporterer me r enn 5000 timer i året, 17 % rapporterer mellom 1000 - 5000
timer og 17 % mellom 500 - 1000 timer ( se figur 2) .

Figur 2 : Viser antall timer organisasjonene rapporterer av frivillig innsats i året

Foreningene har ulik opplevelse av medlemsrekruttering. Noen opplever redusert
medlem stall , mens andre opplever økning. Samme trend ses i nasjonale undersøkel ser . Økt
fokus på frivillig innsats og mindre fokus på medlemskap kan forklare noe av utviklingen .
Samtidig viser forskningen at det er noe lavere terskel for folk å flytte sitt medlemskap
mellom organisasjoner.6

De fleste foreningene nevner at det er man ge frivillige som engasjerer seg i flere aktiviteter og
i flere foreninger. De opplever på grunn av dette noe konkurranse mellom organisasjonene. I
tillegg føler foreningene at d e setter mye press på de frivillige med tanke på å ta ansvar, stille
til verv og skaffe seg nødvendig opplæring.

Økonomi

De fleste av foreningene i kommunen har medlemskontingenter ( 81 % ) og 67 % mottar
kommunale midler. De s tørste inntektskildene , i tillegg til medlemskontingenten , er støtte
gjennom sponsing, dugnadsarbeid og salg . Kun 9 % av foreningene som svarte på
kartleggingen oppgir at kommunale midler utgjør en stor andel av foreningens inntekter, mens
25 % rapporterer at midler fra kommunen utgjør en betydelig andel. Det te er et tegn på at

6 Arnesen, D., Sivesind, K.H og Gulbrandsen, T. (2016).

Mindre en 50
timer; 5 %

Mellom 50 og 100
timer; 12 %

Mellom 100 og 500
timer; 27 %

Mellom 500 og
1000 timer; 17 %

Mellom 1000 og
5000 timer ; 17 %

Mer en 5000 timer;
13 %

Vet ikke; 9 %
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kommunen bidrar litt til mange fore ninger , men de fleste foreningene har større og viktigere
inntektskilde r . Støtten fra kommunen bidrar til at mange foreninger klarer å bidra i samfunnet
i Karmøy kommune uten å ofre frivillighetens selvstendighet og uavhengighet , n oe som er
viktig.

De f les te foreningene syns det er relativt enkelt å finne midler t il nye aktiviteter , men de har
likevel stort behov for frie mi dler eller driftsstøtte. Det oppleves som vanskelig å søke om
pengestøtte til faste utgifter fra private eller gjennom andre støtte ordn inger, f.eks. til
administrasjon, vedlikehold og drift .

I kartleggingen nevner flere av de frivillige organisasjonene Tilskuddsportalen som et godt
støttemiddel for å finne aktuelle tilskuddsordninger. Samtidig opplever de noe usikkerhet
rundt hvordan skr ive en god søknad.

Lokaler

Rundt 20 % av organisasjonene i kartleggingen eier sine egne lokaler , mens 75 % låner eller
leier lokaler. Av de som låner lokaler , er det ca. 50 % som låner av kommunen . Og av de som
leier lokaler , er det 35 % som leier av kommu nen.

Flere av foreningene opplever det som utfordrende å vedlikeholde egne lokaler og rapporterer
at det krever m ye frivillig arbeid og tid . N oen av foreningene som leier lokaler synes at
leieutgiftene er kostbar e, i tillegg til at de slite r med dårlig lag ringskapasitet. Foreninger som
låner lokaler enten av kommunen eller private opplever at de ikke får beskjed i god nok tid
når det skjer endringer , noe som fører til at de ikke kan benytte seg av lokalene på planlagte
tidspunkter .

Samarbeid

De aller fles te foreningene ønsker seg mer
samarbeid en n det de har i dag. Av
foreningene som svarte på kartleggingen , var
det 67 % som nevnte at de har samarbeid med
andre organisasjoner, 40 % har samarbeid
med næringslivet og 63 % har samarbeid med
kommunen. De flest e som har et samarbeid
opplever det som positivt , uansett om det er
mellom organisasjonene , med næringsliv eller
kommunen.

Foreningene so m nevner at de har samarbeid
med andre foreninger i kommunen trekker
frem samarbeid om lokaler, aktiviteter eller
arr angementer. Av de som har samarbeid med
næringslivet nevner de helst sponsing av

Bilde fra «Åpen dag» i Kopervik der fle re
organisasjoner kom sammen og presenterte sine
aktiviteter for innbyggerne
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aktiviteter, arrangementer, tilgang til fagkompetanse eller utføring av oppdrag på dugnad .
Med tanke på samarbeid med kommunen , blir de forskjellige kommunale
tilskuddsordning ene , lån og leie av lokaler nevnt av de fleste . I tillegg ble merking og
vedlikehold av stier, strandrydding, vedlikehold av frilufts - og idretts anleg g , trafikksikkerhet,
arrangering av aktiviteter, foredrag og aktiviteter på skolene samt oppdrag/oppgaver med
kommunen nevnt.

Foreningene rapporterer at utfordringene knyttet til samarbeid , uansett om det er med andre
organisasjoner, næringslivet eller kommunen , er tidskrevende for de frivillige. Tunge
kommunale byråkratiske prosesser kan være vanskelige når t ing skal gjennomføres med
motivasjon og engasjement.

Utfordringer

Organisasjonene i Karmøy kommune rapporterer at de opplever de samme utfordringene som
ellers i landet. Kamp om den frivilliges t id og engasjement står på topp , og er knyttet opp mot
andre u tford ringsbilder foreningene har. Høy e kostnader knyttet til vedlikehold av egne
lokaler, leie av lokaler eller administrasjo n er utfordrende grunnet få tilskuddsordninger som
dekker slike kostnader. Foreningene er derfor nødt til å stå for en del dugnadsa rbeid for å
tjene inn penger til slike utgifter . Dette setter et stort press på de frivillige som stiller opp.

Enkeltpersoner

Det er en del enkelt personer som gjør en frivillig innsats for innbyggerne i kommunen uten å
tilslutte seg en organisasjon. Disse personene ble ikke fanget opp i undersøkelsen , men flere
av de kommunale helse - og omsorgs institusjonene r apporterer at det kommer enkelte frivillige
som spiller musikk for og /eller sosialisere r med beboe rne. I tillegg er det en del innbyggere
som besøker eller handler for naboer som ikke kan dra på butikken selv.
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Karmøy kommune har flere samarbeidsprosjekter m ed frivillige lag og foreninger . For noen
prosjekter finnes det formelle skriftlige avtaler, mens fo r andre er det kun muntlige eller andre
mer uformelle avtaler. I kapittel tre blir samarbeidet kommunen har med frivillige
organisasjoner eller frivillige enkeltpersoner kort beskrevet.

3.1. Teknisk etat

Teknisk etat samarbeider både med frivillige organisasjon er samt enkeltpersoner vedrørende
ulike samfunnsoppgaver. Etaten har bl.a. avtaler med noen av idrettslagene for å vedlikeholde
idrettsanleggene. I tillegg samarbeider de med en rekke foreninger vedrørende vedlikehold og
tilretteleg ging av stier, friluftsa nlegg og lekeparker. I noen tilfeller har kommunen stått for
innkjøp av utstyr og frivillige stått for dugnad . Ved noen andre tilfeller får organisasjonene en
godtgjørelse for utført arbeid. Det er også mye samarbeid vedrørende r ydding i mark og på
strende r . Der står frivillige for dugnaden , mens kommunen håndterer transport av avfallet.
Etaten samarbeider også med organisasjoner og bønder innen dyrevern, beitemark og jakt .
Godtgjørelser og skuddpremier er gjerne brukt som motivasjonsfaktorer. Det er også n oen
foreninger som låner eller leier kommunale lokaler til sine aktiviteter.

3.2. Helse og omsorg

Helse og omsorg har uformelt samarbeid med en del organisasjoner vedrørende aktiviteter på
alders - og sy kehjemmene, besøksordning samt hjelp til å følge innbygge re , som har behov for
det , til lege. Hvert enkelt tilfelle er vurdert av etaten , og i nnbyggerne må selv i de fleste
tilfeller stå for henvendelsen til
organisasjonene. I tillegg arrangerer
helse og omsorg «Gla dag», der de
blant annet inviterer frivillige
organisasjone r til å ha aktiviteter for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne . Etaten har en
skriftlig avtale med to frivillig e
organisasjon er angående aktiviteter
og sosialt samvær for utsatte
personer i kommunen. Noen av
institusjonene i kommunen har også
frivillige som ikke er knyttet til
organisasjoner som kommer innom
for sosialiser ing med beboerne.

3. KARMØY KOMMUNES SAMA RBEID MED
FRIVILLIGHETEN

Bilde fra Gla dag arrangement på Fredtun 2016
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3.3. Oppvekst og kultur

Det er mye frivillighet knyttet opp mot oppvekst - og kultur etaten. S pesielt kulturavdelingen
har lang erfaring og samarbeid med frivill ige organisasjoner . Det er arrangert flere festivaler ,
og alle er basert på frivillighet. Kommunen har et årlig møte med de største festivalene , slik at
samarbeid et mellom kommunen og arrangørene kan bedres. Idrettsorganisasjonene i
kommunen h ar et eget id rettsråd som har en tett dialog med kommunens ansatte . De fleste
museer i kommunen er styrt, administrert og vedlikeholdt av frivillige lag og foreninger. I
tillegg er rundt 60 % av alle kulturtilbud i kommunen styrt og dreve t av frivillige
organisasjoner. Kulturhusene har også et bredt samarbeid med både organisasjoner og enkelte
personer innen kunst, musikk og teater .

De fleste tilskuddsordningene kommunen har , er administrert av oppvekst - og kultur etaten.
Det har gitt de et unikt innblikk i det frivilli ge arbeidet som utføres i kommunen.

3.4. Sentraladministrasjonen

Det er også flere prosjekter der ansatte i sentraladministrasjonen samarbeider med ulike
frivillige lag og foreninger. I noen tilfeller har dette en direkte kobling til folkehelsearbeid et ,
f.eks . pr osjektet «Beintøft» . I andre tilfeller handler det om forebyggende arbeid , f.eks. leiren
«Et t steg opp» og «Av og til». Det er også en del samspill og samhandling med lokale
aktører/ organisasjoner vedrørende innspill til planer og uttale lser .

Beintøft premiering for 1. - 4. klasse på Lindøy.



14

3.5. Tilskudd

Kommunen har ti tilskuddsordninger rettet mot frivillige lag og foreninger. De f leste
ordningene er administrert av ansatte ved oppvekst - og kulturetaten , mens
sentraladministrasjonen , helse - og omsorgsetaten samt teknisk etat administrerer é n
tilskuddsord ning hver (se tabell 3 ) . I 2017 , som en del av en forenklingsprosess , ble
søknadsfristene til alle tilsku ddene , med unnta k av é n , satt til 1.mars. Tilskuddsordningen
«Nærmiljøutvalgene» har løpende søknadsfrist der målsetningen er å stimulere til
gjennomfø ring av gode tiltak rettet mot innbyggerne i kommunen der penger ikke skal være
til hinder .

I tillegg til disse har kommunen tilskuddsordninger rettet mot nye idrettsanlegg og
vedlikehold av verneverdige bygninger. Tilskuddsordningen for nye idrettsanlegg baseres på
spillemidler. Der kan organisasjone nes ønske r bli satt på prioriteringsliste . G jennom denne
or d ningen kan idrettslagene motta midler til nybygg, reparasjon eller vedlikehold av sine
idrettsanlegg. Tilskuddsordningen for vedlikehold av verneverdi ge bygninger er ikke rettet
mot frivillige organisasjoner , men innbyggere i kommunen generelt .

Informasjon om tilskuddsordningene og retningslinjer er tilgj e ngelig på hjemmesiden til
kommunen. Men disse er plassert på forskjellige lenker på hjemmesiden , n oe som kan være
en utfordring for foreningene.

Kommunen abonnerer også på Tilskuddsportalen , som er en nett portal med oversikt over mer
enn 2500 tilskuddsordninger som ansatte eller organisasjoner i kommunen kan søke på . Alle
ansatte og organisasjoner i Ka rmøy kommune kan få tilgang til denne portalen v ed å
registrere seg på portalens nettside . Tilskuddsp ortalen kan også være en arena for
samhandling med eller mellom frivillige organisasjoner , men denne muligheten har så langt
vært lite brukt . Det er 160 fr ivillige personer registrert i Tilskuddsportalen i 116 forskjellige
organisasjoner (pr. juli 2017) .
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Tabell 2 : Oversikt over tilskuddsordninger i Karmøy kommune

Tilskuddsordning Søknadsfrist Etat Kort om retningslinjer

Drift av eksisterende tiltak
(driftstilskudd til lag og foreninger)

1.mars OK

Denne tilskuddsordningen gjelder ordinær drift, bl.a. utgifter til lokaler, administrasjon,
reise og diverse materiell. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse, art,
a ktivitet, antall betalende medlemmer, egeninnsats, kapitalbehov og hvilke andre ytelser

foreningen får fra Karmøy kommune .

Driftstilskudd – Skolekorps 1.mars OK Driftstilskudd til skolekorps - 2/3 deles likt til alle korps - 1/3 deles i henhold til
medlem stall .

Driftstilskudd – tilbud rettet mot
personer med nedsatt funksjonsevne

1.mars OK
Driftstilskudd for organisasjoner som har kultur/fritidstilbud til personer med nedsatt

funksjonsevne.

Reparasjon/vedlikehold ( - av
foreningsbygg/anlegg)

1.mars OK
Denn e tilskuddsordningen gjelder reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg,

garderobeanlegg og idrettsanlegg. Gjelder ikke innkjøp av løsøre.

Nærmiljøanlegg 1.mars OK
Denne tilskuddsordningen gjelder bl.a. eksisterende og nye lekeplasser, løkker, akebakker,

friluftsanlegg, små BMX - baner, skateboardbaner/ - ramper, minigolfanlegg m.m.

Tilskudd til festivaler og dagsfestivaler 1.mars OK Festivalen skal ha som hovedformål å formidle kunst og kulturuttrykk.

Tilskudd virksomhet for eldre 1.mars OK Frivillig arbei d rettet mot den eldre befolkningen i kommunen.

Tilskudd til friluftsanlegg 1.mars T
O rganisasjoner som ønsker å lage/vedlikeholde anlegg knyttet til friluftsliv. Det forutsettes

dugnadsinnsats .

Tilskudd til frivillige lag og foreninger 1.mars HO
Ak tiviteter må ha en innretning mot helse eller omsorgsarbeid. Tiltak av forebyggende

karakter vil bli prioritert.

Nærmiljøutvalgene Fortløpende SA Midler til stimulering av gode tiltak for innbyggerne i Karmøy kommune.

OK – Oppvekst og kultur etaten HO – Helse og omsorgsetat SA – Sentral administ rasjonen T – Teknisk etat
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Frivillig
sektor

Privat
sektor

Offentlig
sektor

K apittel fire beskriver hvordan det norske samfunnet er sammensatt av tre sektorer med et
økende fokus på kommunes samarbei d og samhandling med frivillige organisasjoner ,
k ommunens rolle og ansvar som tilrettelegger og bidragsyter t i l en robust fr ivillig se ktor samt
effekten av e t godt samarbeid med frivillige organisasjoner . Til slutt blir måten samarbeidet
kan bidra til bedre generell folkehelse7 med tanke på samfunnsutviklingen i kommunen
drøftet .

4.1. Økt fokus på samarbeid og samhandling

I S tortingsmeldin g nr. 39 , «Frivillighet for alle» ( 2006 - 2007 ) , fremkommer det at gode
nærmiljø skapes i samspill mellom offentlige , private og frivillige . De tre sektorene er
selvstendige og unike , men avhengig av hver andre for å optimalisere effekten . Figuren til
høy re i llustrerer dette (se figur 3) . Kun gjennom
aktiv innsats og engasjement kan det sikres at
nærmiljøet , (grensesnittet mellom de tre sektorene)
blomstrer, både sosialt, kulturelt og økonomisk.

I 2015 publiserte Kulturdepartementet
« Frivillighetserklæringen » med mål om å gi et
fundament for et forutsigbart og konstruktivt
samspill med frivilligheten. Her påpekes at
s amspillet skal preges av forutsigbarhet, åpenhet,
tillit og tilgjengelighet .

Regjeringen ønsker å legge til rette for å styrke
samhandlingen me llo m kommunal og frivillig
sektor. Det understreke s i St.meld. 39 og i
Samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet
Norge at hver kommune bør utvikle en lokal frivillighetspolitikk , d er de legge r til rette for at
frivilligheten får utvikle seg på egne p remisser. Frivillighet Norge har laget en veileder «De ti
frivillighetspolitiske bud» (se vedlegg 1) der de trekker frem de ti viktigste temaene som bør
fremkomme i en slik plan. Med bakgrunn i regjeringens satsing blir både kommuner og
frivillige organisa sjoner stadig mer avhengig av dokumentert samarbeid når de skal søke om
statlige tilskuddsmidler.

4.2. Karmøy kommune sin rolle

Som nevnt i innledningen , skal frivillige organisasjoner ikke overta kommunale oppgaver.
Med et godt samarbeid kan frivilligheten sup plere offentlig innsats ved å fange opp og sette
nye behov på dagsordenen.

7 Begrepet f olkehelse defineres som « Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en
befolkning ». Helsedirektoratet (juni, 2017)

4. VIKTIGHETEN AV ET GO DT SAMARBEID

Figur 3 : Illustrerer hvordan de tre sektorene er
selvstendige men avhengige av hver andre.

Nærmiljø
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Kommune n , sammen med stat og fylkeskommune, har ansvaret for gode rammebetingelser
slik at samspillet blir vellykket. Folkehelseloven § 4 fastslår at kommunen skal legge til rette
f or samarbeid med frivillig sektor.

Kommunen har hovedsakelig tre virkemidler for å samarbeide med frivilligheten , som er:

1. I nvitere frivillige organisasjoner inn i b eslutningsprosesser, høringer mv. og dermed gi
dem innflytelse.

2. S tøtte fri vi lligheten med finansielle bidrag.
3. S amarbeide om enkeltprosjekter av kortere eller lengre varighet . I slike prosjekter kan

man utnytte mulighetene som ligger i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig
sektor. Der det offentlige bidrar med sin myndighet og økonomi mens frivilligheten
bidrar med de frivilliges eng asjement, nettverk og kunnskap .

Frivillighet Norge viser til at hovedproblemet i samarbeid et mellom kommunene og
fri villigheten synes å være manglende intern koordinering, rutiner og informasjonsflyt. I noen
tilfeller fører dette til merarbeid .

For å ivareta rollen som samfunnsutvikler , må kommunen være en arenabygger og
samarbeidspartner for frivillig sektor, næringslivet og innbyggerne. Kommunen må være åpen
for ulike samarbeidsløsninger som kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet og arbeide bevisst og
utadrettet i forhold til alle lokale aktører. Partnerskap mellom de ulike aktørene kan skape nye
løsninger og gi «v i nn - v i n n» situasjoner. Dette resultat er ikke mulig å oppnå uten samarbeid.

4.3. Effekten av samarb eid med frivilligheten

I Karmøy kommune finnes det et mangfold av frivillige organisasjoner med forskjellige
interesser, aktiviteter og formål. De dekker mye av de varierte interessene til innbyggerne i
kommune n . En vanlig begrunnelse for å delta i organi sasjoner er at en meningsfylt fritid er et
gode for det enkelte menneske. Folk lærer å ta ansvar for seg selv og andre, får nyttige
ferdigheter og erfaringer samt at samfunnets normer og ansvar blir formidlet.

Et godt samarbeid med frivillig sektor er vi ktig
for å kunne sikre best mulig trivsel og helse til
innbyggerne i kommunen. Frivilligheten har
egenskaper både i forebyggende sammenheng
og som en del av rehabiliteringsprosesser.
Forskning viser at de som er aktive i
organisasjoner gjennomgående har be dre helse
og uttrykker større tilfredshet med livet8. I
tillegg vil positiv e erfaring er med
organisasjonsdeltakelse i oppveksten være

8 Wollebæk og Arnesen, 2012.

Bilde fra «eat move sleep» cup i Kopervik.
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avgjørende for aktiviteten i voksen alder. Å være medlem av en organisasjon og delta i
frivillig arbeid vil i seg selv kun ne virke helsefremmende. Dermed spiller frivilligheten en
viktig rolle i arbeidet for en bedre folkehelse.

Engasjement i frivillige organisasjoner kan f.eks. være ;

Gi muligheter for innbyggerne til å utvikle vennskap og bli inkludert i et større sosialt
f ellesskap samtidig som det oppleves meningsfullt.

Bidra til viktige erfaringer, impulser og sosial kompetanse, noe som kan virke
stimulerende på samfunnsdeltakelsen.

Være en viktig arena for opplæring i demokratisk deltakelse, både gjennom at folk
lærer v irkemåter og spilleregler i en organisasjon, og ved at organisasjonene arbeider
med saker som skal avgjøres politisk. Dette gir både trening for og er et supplement til
demokratiet, og bidrar til å utvikle og fremme en kultur for medborgerskap .

I tillegg t il egenverdien ved deltakelse i frivillige organisasjoner, bidrar frivillig sektor til
velferdsproduksjon. Frivillige organisasjoner har en unik mulighet til å utvikle seg i
samarbeid med samfunnet, mobilisere raskt og sette fokus på behovene eller utfordr ingene
samfunnet har. Det er derfor ikke bare de frivillige eller medlemmene som drar nytte av en
robust frivillig sektor , men hele samfunnet.

I sitt arbeid har organisasjonene mulighet å møte innbyggernes behov som offentlig eller
privat sektor ikke kan imøtekomme.

Frivilligheten er også tett knyttet opp mot næringslivet i kommunen. En satsing på
næringsutvikling som er basert på kultur, opplevelse og fritid vil være med på å gi identitet og
attraktivitet. I Karmøy er det frivillige organisasjoner som stå r for bl.a. festivalene i
kommunen, de fleste museene og større arrangementer. Slik kulturbasert næring gjør at et sted
blir interessant for flere grupper , både med tanke på å bo, arbeide eller besøke. Dette kan føre
til ringvirkninger bl.a. i form av at n æringsliv ønsker å etablere seg9.

Verdien og effekten av et godt samarbeid med frivillig sektor kan bidra positivt til både
samfunnsutviklingen og omdømmebygging i kommunen.

4.4. S amfunnsutvikling en i K armøy kommune

Frivillighet, som er en viktig del av kommun ens folkehelsearbeid, reguleres av lov om
Folkehelse10. Loven pålegger kommunene bl.a. å ha «løpende oversikt over helsetilstand i
kommunen» og hvert fjerde år skal en skriftlig oversikt produseres. Disse arbeidene sammen
med «Folkehelseprofilen» , publisert av Folkehelseinstituttet i Norge , fremhever
utviklingstrekk i kommunen .

Karmøy er en voksende kommune hvor fødselsoverskud d, innvandring og økt levealder har
bidratt til utviklingen. Med en positiv vekst i kommunen følger noen utfordringer der

9 St.meld. 39. Frivillighet for alle (2006 - 2007)
10 Lov om folkehelsearbeid - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011 - 06 - 24 - 29
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frivilligh eten kan v ære en sentral aktør i forebyggende sammenheng . Frivilligheten er også en
bidragsyter og ressurs for innbyggerne.

I Karmøy finnes det personer som føler seg isolerte og ensomme11. Eldre bor hjemme lenger
en n før og har behov for økt sosialiseri ng og aktivisering. Som nevnt i Kommuneplanens
samfunnsdel 2014 - 2023, er det sannsynlig at Karmøy vil få et økt antall eldre innbyggere , det
vil si personer i alderen 67 - 79 år og de som er eldre enn 80 år. Men e nsomhet er et fenomen

som finnes både hos eld re og yngre i det
moderne samfunn og kan ha vesentlige
negative helse - og livsløpseffekter12. En
landsdekkende studie fra 2008 viser at
kvinner, ugifte, arbeidsledige, personer med
lav utdanning og personer med dårlig
egenopplevd helse oftere føler seg enso mme.
I stedet for å være deltakere og bidragsytere i
samfunnet, er det fare for at disse
innbyggerne isolerer seg.
Ungdataundersøkelse n viser at barn i
ungdomsskole og videregående i Karmøy
også rapporterer opplevelsen av ensomhet,

særlig jenter. I enkelte tilfeller kan økt sosialisering og inkludering i aktiviteter innenfor
interesseområde r være en del av hjelpen slik at disse personene komme r seg ut av ensomheten
og får et tilfredsstillende liv 13. Dette gjelder også innbyggere med innvandrerbakgrunn. Sosia l
inkludering handler om at enkeltindividet blir knyttet til samfunnslivet gjennom deltakelse på
ulike arenaer. Aktiv deltakelse i frivillige organisasjoner kan bidra til raskere integrering og gi
en forståelse for den norske kulturen og samfunnsstrukturen .

Deltakelse og frivillighet for alle er en utfordring som organisasjonene må ta på alvor.
Frivillige organisasjoner bør ha målrettede tiltak for å inkludere personer med
innvandrerbakgrunn og med nedsatt funksjonsevne, samtidig som organisasjonene i sit t
daglige virke bør ha en generell bevissthet om at befolkningen består av ulike mennesker som
alle bør være en naturlig del av organisasjonenes virke og aktiviteter. Regjeringen skriver i
St.meld. 39 (2006 - 2007) at de vil oppfordre kommunene og frivillige lag og or ganisasjoner til
å være bevisst på dette , og sammen jobbe utadrettet og inkluderende overfor aktører som
ønsker å bidra.

Som nevnt tidligere i dokumentet arrangerer og gjennomfører frivillige organisasjoner i
kommunen et stort flertall av aktivit etene som tilbys innbyggerne. Med et godt samarbeid og
samhandling med frivillige organisasjoner, kan vi bidra til at enda flere innbyggere får
mulighet til å benytte seg av aktivitetstilbudene.

11 Opplevelsen av ensom het tyder på at vedkommende savner fellesskap og sosial kontakt, noe som kan bidra til
en sterkt redusert livskvalitet. (Luanaigh og Lawlor, 2008)
12 Folkehelse Rogaland (juni 2015) Rogaland fylkeskommune s.79
13 Nasjonal strategi for frivillig arbeid på hel se - og omsorgsfeltet (2015 - 2020)

Bilde fra samling i seniornettgruppene på Haugalandet
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Forenkle kommunikasjonen mellom frivillige/frivillige organisasjoner og kommunenMål 1

• Ved å sette fokus på forenklet kommunikasjon mellom kommunen og frivillige kan det legges til
rette for økt frivillig innsats, flere samarbeidsprosjekter og bedre oversikt over mulighetene som
finnes.

Samordne og systematisere arbeidet rettet mot frivillige organisasjonerMål 2

• Frivillige organisasjoner i Karmøy har mange av de samme utfordringene (lokaler, økonomi og
rekruttering). Etatene i kommunen deler også flere av de samme utfordringene seg i mellom.
(Uklarheter rundt hvilke ordninger og opplegg som finnes samt hvilke kontaktpersoner som er på
den enkelte etat/avdeling). Ved at en samordner og systematiserer arbeidet rettet mot frivillige
organisasjoner, kan flere dra nytte av tiltakene.

Skape forutsigbarhet for kommune og frivillige organisasjonerMål 3

• Både kommunen og organisasjonene har behov for forutsigbarhet i sitt arbeid slik at de kan være
bedre forberedt på fremtidens utvikling. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for
gjensidig forutsigbarhet for alle parter.

Legge til rette for økt frivillighet i kommunen Mål 4

• Forskning viser at de som er aktive i organisasjoner har gjennomgående bedre helse og uttrykker
større tilfredshet med livet. Ved å legge til rette slik at enda flere kan delta i frivilligheten, kan
kommunen bidra til bedre den generelle helsen blant Karmøys innbyggerne.

For å imøtekomme sam funnets behov er kommunen avhengig av et godt samarbeid med
frivillig sektor. I kartleggingen av de frivillige organisasjone ne i Karmøy avdekkes det
konkrete utfordringer og behov der kommunen ka n bidra og støtte frivilligheten . Med
bakgrunn i kommunen s lo vpålagte ansvar (jf. l ov om folkehelse) , er det viktig at mål og tiltak
i planen gir grunnlag for samarbeid og tilrettelegg ing av en uavhengig robust frivil lig sektor .

5.1. Mål

Kommunen spiller en viktig rolle i arbeidet med å få til et vellykket samarbeid med frivillige
organisasjoner. D et må derfor sørges for at man i dette arbeidet legger gode og trygge
rammer , tydelig avklar er aktørenes roller og utarbeider retningslinjer for et godt samarbeid
der forutsigbarhet og gjensidig respekt er fremhevet.

Ved at en forenkl er , samordn er og systematise rer arbeidet rettet mot frivillige organisasjoner ,
kan kom munen tilrettelegge for mer robuste frivillige organisasjoner , noe som også kan føre
til økt frivillig innsats .

Basert på dagens status i Karmøy kommune , kommunen s visjon og fokus på et bedre
samarbeid/samhandling med frivillig sektor er det utformet fire overordnede mål .

5. TILRETTELEGGING FOR MÅLRETTET SAMARBEID
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5.2. Tiltak

For å oppnå målene i denne planen krever det i første omgang konkrete tiltak på overordnet nivå. Tiltakene må gjennomføres i samarbeid med både etatene,
avdelingene og institusjonene i kommunen.

Mål Tiltak Fremdrift/utført Ansvar

1. Forenklet kommunikasjon .

1.1. Oversiktlig registrering av organisasjoner og aktiviteter . 2019
Frivillighetskoordinator, IT,
Oppvekst og kultur

1.2. Tilrettelegge for informasjons - og samarbeidsarena en gang i året . Årlig
Frivillighetskoordinator,
Oppvekst og kultur

1.3 . «En dør inn» i kommunen. Fortløpende Frivillighetskoordinator

1.4 . Infor masjon rettet mot frivillige lag og foreninger blir lett tilgjengelig . 2018
Frivillighetskoordinator, IT -
Kommunikasjonsgruppe

2. Samordna og systematisere
arbeidet rettet mot frivillige
organisasjoner .

2.1. Tilskuddsordninger skal være oversiktlige og e nkle å søke på /rapportere . 2019
Frivillighetskoordinator, IT,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg, Teknisk

2.2. Lån/leie av kommunale lokaler systematiseres og forenkles . 2019 Frivillighetskoordinator, Teknisk

2.3. Kartlegge behov innen kommunen og sam ordn e samarbeidet med frivillige . 2018
Frivillighetskoordinator,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg, Teknisk

3. Skape forutsigbarhet for
kommune og frivillige
organisasjoner .

3.1. Skriftlige samhandlingsavtaler med frivillige lag og foreninger . Fortløpen de
Frivillighetskoordinator,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg, Teknisk

3.2. Retningslinjer for å tydeliggjøre rammer og rolleavklaringer i samarbeid
med frivillige organisasjoner . 2019

Frivillighetskoordinator,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg, Tek nisk

4. Legge til rette for økt
frivillighet i kommunen .

4.1. Oppfordre innbyggere til å delta i frivillige organisasjoner . Fortløpende
Frivillighetskoordinator,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg, Teknisk

4.2. Bistå organisasjoner med kurs og kompetan seheving . Årlig Frivillighetskoordinator
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Bil de fra "Åpne møtet med frivilligheten" 2017, Viser hvordan
organisasjonene ser for seg at registrer blir vedlikeholdt

Mål 1. Forenkle ko mmunikasjon me llom organisasjoner og
kommunen

1.1. Oversiktlig registrering av organisasjoner og aktivitetstilbud

I dag har kommunen et
foreningsregister som gir oversikt
over organisasjonene som søker
tilskudd fra kommunen. Men både
etatene og organisa sjonene etterlyser
et mer informativt, kategorisert og
helhetlig register. Med enkel
registrering av foreninger,
kontaktinformasjon og aktivitetene de
driver med , kan vi tilrettelegge for økt
rekruttering, mer samarbeid og
målrettet kommunikasjon. Et slikt
registrer må organiseres i tett dialog
med frivilligheten der de selv ta r ansvar
for å oppdatere informasjonen om sin
forening.

Kommunen skal oppdatere og oppgradere eksisterende frivillighetsregister slik at flere kan
dra nytte av informasjonen som regi steret inneholder .

1. 2. Tilrettelegge for en informasjons - og samarbeidsarena minst en gang i året

Det er viktig med god kommunikasjon mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Et
åpent informasjons - og dialogmøte kan gi organisasjonene et bedre bild e av behovene
innbyggerne har i kommunen , h vilke prosjekter kommunen skal eller har igangsatt og få
mulighet å komme med innspill. Det kan også være en mulighet for frivilligheten til å
uttrykke sine behov og komme i dialog med andre organisasjoner .

Kommun en skal arranger e ett eller flere åp ne t møte r med fri villige lag og foreninger hvert år .
Dette møte t skal være en arena for informasjonsutveksling fra kommunen samt tilrettelegge
for samhandling mellom organisasjoner og med kommunen.
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1. 3. «En dør inn» i kommunen

Det kan være krevende for frivillige organisasjoner å få kontakt med rett person i kommunen.
Det bør derfor være en kontaktperson som sørger for at de frivillige ikke blir sendt fra en
ansatt til en annen når de ønske r samarbeid. Dette vil forenkl e kommunikasjon en og bidra til
at de frivillige blir mottatt likt. Denne personen bør ha en koordinerende rolle for hele
frivillighetsområdet i nært samarbeid med de ulike tjenesteområdene.

Kommunen skal sørge for at det er en utnevnt person som skal koord inere
frivillighetsområdet i nært samarbeid med de ulike tjenesteområdene .

1. 4. Lett tilgjengelig informasjon

Informasjon rettet mot frivillige enkeltpersoner eller frivillige lag og foreninger bør ligge lett
tilgjengelig på kommunens hj emmeside. Kontaktpe rsoner, tilskudd, lokaler og registrering i
frivilligregisteret bør være oversiktlig og samordnet for hele kommunen og på e t t sted.
I nformasjon rettet mot innbyggerne i kommunen om frivillighet og hvordan en kan bidra som
frivillig bør også være lett tilgj engelig på kommunens hjemmeside.

Informasjon om frivilligheten i kommunen eller rettet mot frivillige skal samles på et t sted på
kommunens hjemmeside.

Mål 2. Samordn e og systematisere arbeidet rettet mot frivillige
organisasjoner

2.1. Tilskuddsordninger s kal være oversiktlige og enkle å søke/rapportere

Tiden frivillige bruker t il administrasjon og skriving av
søknader oppleves for mange som krevende. Dette
opp tar den tiden de ellers kan bruke på aktiviteter eller
annen frivillig innsats. Flere organisasj oner kan søke på
ulike søknadsordninger i kommunen. Ved å samord ne
og forenkle søknadsprosessen kan frivillige bruke
mindre tid til å skrive søknader samt rapportere på
brukte tilskudd. Dette vil igjen kunne bidra til at ansatte
kan bruke mindre tid på beh andling og administrering
av søknader.

D et skal være felles utlysing av sø knadsordninger og
søknadsfrister for alle etatene i kommunen.
Søknadskjemaer skal samordnes og forenkles. Bilde fra «Åpne møtet med frivilligheten» 2017,

Viser behovet organisasjonene har
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2. 2. Lån/leie av kommunale lokaler forenkles og systematiseres

Lokaler er en utfordring for mange foreninger. Det dyrt å drive egne lokaler og det kan være
dyrt å leie. Med god tilrettelegging for at lag og foreninger kan låne eller leie kommunale
lokaler på en enkel måte , kan kommunen bidra til økt aktivitet og flere muligheter for
frivilligheten. Dette kan også føre til at noen frivillige aktiviteter utføres på institusjoner i
kommunen . Dette kan bidra til å skape aktivitet samt inkludere noen av brukerne på
institusjonene.

Lån og leie av kommunale lokaler /møterom til frivillig e organisasjoner skal systematiseres og
forenkles.

2. 3. Kartlegge behov innen kommunen og samordne samarbeidet med frivillige

Flere av kommunens etater og avdelinge r har felles behov når det kommer til samarbeid med
frivillige organisasjoner. Det kan oppl eves rotete når flere avdelinger tar kontakt med
organisasjonene og ytrer samme behov. På den ene siden vil d et derfor være viktig at
kommunen s avdelinger og etater samordner sin praksis slik at en kan få til et godt samarbeid
med organisasjonene . På den a ndre siden er det viktig at foreningene opplever at kommunen
framstår som serviceinnstilt, ryddig, forutsigbar og enhetlig .

Kartlegge behov innen kommunen og samarbei d e som en helhet med frivillig organisasjoner
der det er hensiktsmessig .

Mål 3. Skape fo rutsigbarhet for kommune og frivillige organisasjoner

3.1 . Samhandlingsavtaler

E n samhandlingsavtale mellom frivillige organisasjoner og kommunen gir bedre muligheter
for at begge parter kan søke om økonomiske midler . Den vil tydeliggjøre omfanget av
samar beidet kommunen har med frivillige organisasjoner . I tillegg vil endringer i ledelsen i
organisasjonene ha begrensede konsekvenser for forholdet. Avtalen vil ytterligere kunne bidra
til gjensidig respekt og avklare forventninger og avgrensinger i et samarb eid.

Etatene i kommunen bør prøve å få til skriftlige avtaler med organisasjoner der det er
hensiktsmessig.

Forslag av en generell samhandlingsavtale finn e s i vedlegg 2 .



25

3.2. Retningslinjer for å tydeliggjøre rammer og rolleavklaringer i samarbeid med
fr ivillige organisasjoner

Det er flere ansatte i kommunen som enten har eller kommer til å få mye samarbeid med
frivillige i forskjellige organisasjoner. Arbeid med å skape positive og gode holdninger blant
ansatte i dette samarbeidet vil være viktig for å f å en positiv utvikling. For å unngå
misforståelser og « profesjonsstrid » bør etatene lage retningslinjer eller rolle - og
grenseavklaringer . På denne måten kan både ansatte og frivillige være sikre i sin rolle.
Avklaringer vedrørende behov/ k ra v på politiatte ster og taushetserklæringer bør også lages.

Hver etat bør se på områdene som de samarbeider med frivillige organisasjoner om og lage
retningslinjer for sine ansatte vedrørende holdninger, grenseavklaringer, roller,
taushetserklæringer og politiattester.

Mål 4. Legge til rette for økt frivillighet i kommunen

4 . 1. Oppfordre til frivillighet

Kommunen bør støtte opp om og oppfordre sine innbyggere til å bli frivillige innen sitt
interessefelt. Forskning viser at frivillighet gir økt grad av sosialisering, be dre helse og større
tilfredshet med livet. Når personer faller utenfor samfunnet , bør kommunens ansatte
oppfordre og prøve å legge til rette slik disse kan bi dra eller delta i frivilligheten . Å være en
del av frivillig arbeid og sosialisere seg kan bidra t il at en kan raskere komme tilbake til
samfunnet.

Ansatte i kommunen bør , der det er mulig, informere, oppf ordre og legge til rette slik at
i n n bygger ne kan delta i frivillig arbeid.

4.2. Bistå organisasjoner med kurs og kompetanseheving

Mange foreninger s liter med å arrangere kurs eller andre kompetansehevende tiltak for sine
medlemmer. Dette gjelder s pesielt kurs som er viktig for frivillige med verv eller annet ansvar
innen foreningene. Samtidig stilles det økende krav til frivilligheten om kvalitet en i arbeid et ,
administrasjon soppgaver , rapporter ing og regnskap.

Kommunen skal bidra med kompetansehevende tiltak på flere arenaer som k a n være til nytte
for flere foreninger i kommunen.
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Vedlegg 1 – De ti frivillighetspolitiske bud
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Vedlegg 2 – Forslag ti l samhandlingsavtale

SAMHANDLIGSAVTALE OM FRIVILLIG INNSATS FRA FRIVILLIGE
ORGANISASJONER

KOMMUNAL ETAT:________________________________________________________

Forening, lag, klubb (her etter omtalt som „organisasjonen” ):_________________________________

Har organisasjonen tegnet ansvarsforsikring for sine medlemmer? Ja Nei

(organisasjonens egenerklæring)

Den frivillige innsatsen knyttes til følgende oppgaver:

-

-

-

Frivillig innsats utøves (sted):_________________________________________________

Tidsperiode:___________ (så presis tidsangivelse som det er behov for, for den aktuelle
tjenesten).

Vennligst gi beskjed til:__________________________ dersom du blir forhindret fra å møte
som avtalt .

Organisasjonens kontaktinformasjon

Kontaktperson: ________________________ Fødselsdato:_____________
Tlf:_____________

Foreningens
adresse:_____________________________________________________________

Foreningens tlf:_______________ Foreningens e - po st:_______________________________
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Karmøy kommune påtar seg ingen økonomiske eller andre forpliktelser ved d enne
avtalen.

Hver av partene kan bringe denne avtalen til umiddelbart opphør.

Karmøy kommune har til hensikt å samhandle med organisasjonen i den grad og på
den måte kommunen anser hensiktsmessig/formålstjenlig.

Karmøy kommune er ikke ansvarlig for skader eller økonomiske tap som følge av
organisasjonen sitt arbeid.

Karmøy kommune forplikter seg ikke til å formidle enkeltbrukere.

Karmøy kommune kan informere aktuelle brukere om organisasjonens tilbud.

Jeg samtykker at Karmøy kommune registrerer disse opply sningene om foreningen.

Jeg samtykker at foreningens engasjement publiseres på kommunens nettside.

Sted/dato:________________________ Sted/dato:________________________

_________________________________ _________________________________

Karmøy kommune må følge gjeldende lovverk mht. taushetsplikt og politiattest knyttet til
kommunens tjenester for våre brukere. Med denne avtalen blir organisasjonen forpliktet å
følge samme lovverk mht. taushetsplikt og politiattester.

Kryss av for følgende: Ja Ikke aktuelt
Krever organisasjonen taushetserklæring av sine frivillige før
arbeid med enkeltpersoner påbegynnes.

Krever organisasjonen politiattest av sine frivillige før
arbeid med enkeltpersoner p åbegynnes, der det er påkrevd iht. loven.
Er gjort kjent med Karmøy kommunes etiske retningslinjer .

(Organisasjonens egenerklæring)

Kontaktpers onens navn og rolle i
organisasjonen fylles ut her.

Etatsleder
Stilling/ansvar

Karmøy kommune


