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1. INNLEDNING
Karmøy har en frivillig sektor som er sammensattav mangeulike organisasjoner,ressurser,
kompetanseog interesser.Frivillig sektorstår for et stort flertall av pågåendeaktivitetstilbudi
kommunen samtidig som de driver med bl.a. omsorgstjenester
, kompetansehevingsamt
vedlikehold og etablering av nye friluftsanlegg. I 2014 estimeresdet at frivil ligheten i
Karmøy bidrog med en verdiskapningpå 1,016 milliarder kr. og 1197 ulønnede årsverk. I
historisk perspektiv har frivillig sektor stått for mye av utviklingen og innovasjonen i
samfunnet
, bådeinnenforfysisk og psykiskhelse1.
I Regionalkulturplan for frivillighet 2015-2025 står det: «Frivilligheten lever av lyst og dør
av tvang». Frivillige organisasjonerstår i dag foran store utfordringer ved å tilpasseseg det
modernesamfunnetder innbyggernestid og økonomi er blitt viktigere enn før. Kommunene
spiller en viktig rolle som støttespiller,samarbeidspartner
og koordinator for frivilligheten i
kommune-Norge. Kommuneplanenssamfunnsdel2014-2023 sier at frivilligheten i Karmøy
ikke skal overta kommunensoppgaver,men spille en rolle innenfor områderder kommunen
ikke tilbyr tjenester. Karmøy kommune ønsker med denne planen å ta sin rolle som
koordinator,støttespillerog samarbeidspartner
på alvor og tilretteleggefor at frivilligheten i
Karmøykan vokseog videreutvikle seg.

1.1. Styrende føringer
Informasjonog retningi denneplanener hentetbl.a. fra følgendedokumenter.
Statlige
St. meldingnr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle
Nasjonalstrategifor frivillig arbeidpå helse- og omsorgsfeltet(2015-2020)
Frivillighetserklæringen– samspillet mellom regjeringenog frivillig sektor(2015)
Fylkeskommunale
Regionalkulturplanfor frivillighet 2015-2025
Kommunale
Kommuneplanens
samfunnsdel2014-2023
Kommunalplanstrategi2016-2019
Frivillighet inngår som et eget tema i flere kommunedelplaner og temaplaner
. Noen sentrale
plandokumenterer:
Kommunedelplanfor i drett og fysisk aktivitet (2013-2016)
Kommunedelplanfor kultur (2016-2025)
Handlingsplanfor SLT/folkehelse(2017)

1

Samarbe
id mellom frivillige og kommuner(2015)

2

I tillegg har Karmøy kommuneen overordnetvisjon der et av måleneer å væreinkluderende
og mangfoldig kommune, med rom for alle og muligheter for den enkelte. Denne visjonen
sammenmed andre plandokumenter,undersøkelsersamt kartlegging dannergrunnlagetfor
viderearbeidi denneplanen.

1.2. Formål med planen
Denne planen er et første steg i arbeidetmed å forsterke og systematiseresamhandlingen
mellom kommunenog frivillige organisasjoner.Den skal skapelegitimitet2 for innsatsensom
frivilligheten i kommunengjør, skapefelles forståelserundt dagensstatusog leggetil rette for
forenklederammerog retningslinjerfor samarbeidet.
Planenfor frivillighetspolitikk skal støtteopp om mangfoldetog omfangetav aktiviteter som
frivilligheten representerer
innenfor de fleste samfunnssektorer,
og tar sikte på å leggetil rette
f or en mer bærekraftigfrivillig sektorog godeforutsigbarevilkår for frivilligheten.
Et grunnleggendeprinsipp i kommunensfrivillighetsarbeider at det skal væreenkelt å være
frivillig i Karmøy. Gjennom dette prinsippet skal en bidra til en mer bærekra
ftig
samfunnsutvikling.
Videre bør planenevalueresog revideresen gangi kommunestyreperioden.
2

«Å skapelegitimitet» refererertil å skapebred akseptog forståelsefor ressursenog innsatsenfrivilligheten i
kommunenstår for.
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1.3. Planensoppbygging
Planen er delt opp i fem hovedtema
er. Temaeneshensikt er å skape forståelse
, gi bedre
kunnskapom frivilligheten i Karmøy, utdypekommunensrolle/forhold til frivilligheten og si
noe om samfunnsutvikling
en i Karmøy. Basert på dagensstatusog utfordringsbilde er det
utarbeidet en handlingsdelder en legger frem tiltak som skal skape bedre systematikki
kommunensarbeidmed frivilligheten og tilretteleggefor økt samarbeid.

1. Innledning
2. Frivilligheteni dag
3. Kommunenssamarbeidmed frivilligheten
4. Viktighetenav et godt samarbeid
5. Tilretteleggingfor økt målrettet samarbeid

1.4. Planprosessen
Som en del av forberedelsenetil denneplanenble det igangsattinterneog eksterneprosesser,
både i kommuneorganisasjonen
og med frivilligheten i kommunen.Bakgrunnenfor dette
arbeidet var et ønske om å øke kunnskapsgrunnlagetknyttet til behov, utfordringer og
muligheter.
K artlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy
Høsten2016 ble det bestilt en kartleggingav frivillige organisasjoneri Karmøy kommune.
Kartleggingenble gjennomførtav Frivillighet Norge. En undersøkelseble sendt ut til alle
registrerteepost-adresser blant frivillige lag og foreningerpå Karmøy. Svarprosentenble 37
%, (noe som er bra sammenlignetmed andrelignendekartlegginger)med svar fra 172 ulike
ideelle organisasjonerspredt over hele kommunen. Kartleggingen gav kunnskap om
frivillighetens felles utfordringer og behov. Det går også fram av kartleggingen at
organisasjonene
har et sterkt ønskeom mer og tetteresamarbeidmed kommunen.
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Åpent møte med frivillige lag og foreninger
Det ble arrangertet åpentmøteder alle frivillige organisasjonerble invitert. Møtet ble holdt i
kommunestyresalen
den 14. februar 2017, med rundt 80 deltakere.Der ble resultatenefra
kartleggingenpresentert,i tillegg til at noenav utfordringenei det fr ivillige miljøet ble trukket
fram og diskutert. Gjennomkafèdialog fikk frivillige mulighet å kommemed forslagom tiltak
og løsningerinnendissefem temaene:
1.
2.
3.
4.
5.

Samarbeidmellom organisasjonerog kommunen
Samarbeidmellom organisasjonene
Digitalt verktøyfor oversikt over foreningerog aktiviteter
Videre møtevirksomhe
t med organisasjonene
og kommunen
Kurs og kompetanseheving

De frivillige kom med en rekke gode forslag vedrørendeflere av temaenesom det arbeides
med videre.
Interne prosesser
Alle kommunale etater er viktige når det gjelder samspill og samarbeidmed fri villige
organisasjoner.Som en del av forberedelsene
til denneplanenble temaetfrivillighet diskutert
på ledelsesnivåi etatene.Deretterble temaettatt opp på møterinnenfor enkelteavdelinger.I
tillegg har folkehelseforummed representanter
fra alle etateneogsåvært en viktig bidragsyter
i planarbeidet.
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2. FRIVILLIGHET
Frivilligheten er mangfoldigog under stadigeendringer.I kapittel to blir frivillighet definert
og frivillighetens omfangpå nasjonaltog kommunaltnivå presentert
. Ti l slutt blir resultatene
fra kartleggingenav frivilligheten i Karmøy kommunebeskrevetsammenmed utfordringene
og behovenefrivilligheten 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 bestårav. Karmøykommunebenyttersammedefinisjonsom Frivillighet Norge.
Frivillig organisasjon
En frivillig organisasjoner en sammenslutningav personereller virksomhetersom driver
virksomhet på ikke-fortjenestebasertog ikke-offentlig basis, jf. f rivillighetsregisterloven§3
og §4. En frivillig organisasjonbasereren vesentligdel av driften på medlemskontingenter,
gaver, innsamlede midler og/eller frivillig arbeidsinnsats.En frivillig organisasjonkan være
forening,lag, stiftelse,ideelt aksjeselskap,
forbund,nettverkeller en paraplyorganisasjon.
Frivillige
Frivillighet Norge definerer frivillig virke som virksomhet der det vesentligsteer basertpå
frivillige gaver/innsamlede
midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt
formål.

For å tydeliggjørehvem som er frivillig e, kan vi settedet opp slik:
Defineressom frivillighet

Defineres ikke som frivilli ghet

Å administrereog å trenefotballaget

Å spille fotball

Å organiserekoret

Å syngei koret underøvelser

Å opptremedkoret på en institusjon

Å opptremedkoret for betalingtil den enkelte

Å deltai valgkampanje

Å stemme

Stekevafler på kampen

Å væretilskuer på en kamp
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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 Frivillighetsbarometeret4 2016 fremkommerdet at 2 av 3 innbyggereover 15
år i Norge utfører frivilli g arbeidhvert år, dvs. over 2,4 millioner menneskerpå landsbasis
.I
undersøkelsenkommer det fram at større husholdningerhar en tendenstil å utføre mer
frivillig arbeidenn mindre husholdninger.Dette kan ha en sammenhengmed at mye frivillig
arbeid kan kobles opp mot barn. Man ser ogsåtegn på at unge, høyt utdannedeog personer
med høy inntekt bidrar med mer frivillig arbeid enn andregrupper.Av innbyggernei Norge
over 15 år er 42 % involvert i frivillig hetengjennomå væreorganisertmedlem,deltaker på
aktiviteter eller ved å gi pengertil en organisasjon
.
Frivillig sektor står for en vesentlig del av verdiskapningeni samfunnet.Ifølge Statistisk
sentralbyråssatellittregnskapom frivillighet 5 (2014) representererden frivillige innsatsenen
verdiskapningi det norskesamfunnetpå anslagsvis125,5milliarder kroner,noe som tilsvarer
147.800 ulønnede årsverk. Karmøy kommunes innbyggertall er 0,81 % av hele landets
befolkning. Omregnet for Karmøy representererden frivillige innsatsenen verdiskapning
tilsvarende 1,016 milliard kroner, som igjen tilsvarer 1197 årsverk. Samtidig genererer
frivilligheten på Karmøy697 lønnedeårsverk(setabell 2).
Tabell 1: Nasjonale tall om verdiskapning innen frivillighet
Statistisk sentral byrå - https://ssb.no/orgsat

omregnet for

Karmø y.

Satellittregnskapfor ideelle og frivillige organisasjoner,2014
Norge
Prosent

Karmøy
100 %

0,81 %

5 165 802

41 753

Verdiskapningi ulønnet arbeid

Kr. 71 900 000 000

Kr. 582 390 000

Verdiskapninguten ulønnet arbeid

Kr. 53 600 000 000

Kr. 434 160 000

Verdiskapningtotal t

Kr. 125 500 000 000

Kr. 1 016 550 000

Ulønnet årsverk

147 800

1 197

Lønnetårsverk

86 100

697

Antall befolkning

2.3. Frivi llighet i Karmøy kommune
I dag er det registrertca. 500 foreninger i Karmøy kommune.Derav mottok 465 foreninger
spørreundersøkelsen
. Grunnet feilregistrerteepost-adressermottok ikke alle organisasjonene
undersøkelsen.Det antasat det finnes noen flere aktive foreninger som ikke er registrert i
3

Frivillighet Norge (#1) Grunnleggende
fakta om frivillighet
Frivillighet Norge (#2) Frivillighetsbarometeret
2016
5
Statistisksentralbyrå(2017) Satellittregnskapfor ideelleog frivillige organisasjoner.
4
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Brønnøysundregisteret
. Samtidig er det slik at noen registrerteforeninger 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/elleridrettsorganisasjon
er.
ca. 15 % som lokalmiljø- og bostedsforening
er.
ca. 8 % som tro- og livssynsorganisasjon
er.
ca. 10 % som politiske- og interesseorganisasjoner
.
ca. 7 % som annetf.eks. helseog sosialeorganisasjoner.
En stor andel av organisasjonene
i Karmøy er tilknyttet en regional eller nasjonalforening.
Dette innebærerat de har rammerog retningslinjerfra sentraleledd de må følge samtidig som
de får støtteog mulighettil å utnytteressursene
de sentraleleddenehar.
Mye frivillig ak ti vitet
Resultaten
e fra kartleggingenviser at det er et stort engasjementblant frivillige lag og
foreninger i Karmøy. Av foreningenesom svartepå spørreundersøkelsen
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 gangi uken og 82 % av foreningenehar
aktivitet minst en gangi måneden(se figur 1).

To til fire gangeri
året; 15 %

Engangi året; 3 %
Daglig;16 %

Månedlig;26 %
Ukentlig;40 %

Figur 1: viser frekvens av aktiviteter i frivillige organisasjonerpå Karmøy

8

Sammenmed mye aktivitet leggesdet ned flere timer frivillig innsatsi kommunen. Over 13
% av foreningenerapporterermer enn 5000 timer i året, 17 % rapporterermellom 1000-5000
timer og 17 % mellom 500-1000 timer (sefigur 2).

Vet ikke; 9 %

Mindre en 50
timer; 5 %

Mellom 50 og 100
timer; 12 %

Mer en 5000 timer;
13 %

Mellom 1000 og
5000 timer ; 17 %

Mellom 100 og 500
timer; 27 %

Mellom 500 og
1000 timer; 17 %

Figur 2: Viser antall timer organisasjonenerapporterer av frivillig innsats i året

Foreningene har ulik opplevelse av medlemsrekruttering. Noen opplever redusert
medlemstall, mens andreopplever økning. Sammetrend ses i nasjonaleundersøkel
ser. Økt
fokus på frivillig innsatsog mindre fokus på medlemskapkan forklare noe av utviklingen.
Samtidig viser forskningen at det er noe lavere terskel for folk å flytte sitt medlemskap
6
mellom organisasjoner.
De flesteforeningenenevnerat det er mange frivillige som engasjerersegi flere aktiviteter og
i flere foreninger.De oppleverpå grunn av dettenoe konkurransemellom organisasjonene.
I
tillegg føler foreningeneat de settermye presspå de frivillige med tankepå å ta ansvar,stille
til verv og skaffesegnødvendigopplæring.
Økonomi
De fleste av foreningenei kommunen har medlemskontingenter(81 %) og 67 % mottar
kommunalemidler. De største inntektskildene, i tillegg til medlemskontingenten
, er støtte
gjennom sponsing, dugnadsarbeidog salg. Kun 9 % av foreningene som svarte på
kartleggingenoppgir at kommunalemidler utgjør en stor andelav foreningensinntekter,mens
25 % rapportererat midler fra kommunenutgjør en betydelig andel. Dette er et tegn på at
6

Arnesen,D., Sivesind,K.H og Gulbrandsen,T. (2016).
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kommunenbidrar litt til mangeforeninger, men de fleste foreningenehar størreog viktigere
inntektskilder. Støttenfra kommunenbidrar til at mangeforeningerklarer å bidra i samfunnet
i Karmøy kommuneuten å ofre frivillighetens selvstendighetog uavhengighet
, noe som er
viktig.
De f leste foreningenesyns det er relativt enkelt å finne midler til nye aktiviteter, men de har
likevel stort behov for frie midler eller driftsstøtte.Det opplevessom vanskelig å søke om
pengestøttetil faste utgifter fra private eller gjennom andre støtteordninger, f.eks. til
administrasjon,vedlikeholdog drift .
I kartleggingennevner flere av de frivillige organisasjonene
Tilskuddsportalensom et godt
støttemiddelfor å finne aktuelle tilskuddsordninger.Samtidig opplever de noe usikkerhet
rundt hvordanskrive en god søknad.
Lokaler
Rundt 20 % av organisasjonene
i kartleggingeneier sine egnelokaler, mens75 % 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 kommunen.
Flere av foreningeneoppleverdet som utfordrendeå vedlikeholdeegnelokaler og rapporterer
at det krever mye frivillig arbeid og tid. Noen av foreningenesom leier lokaler synes at
leieutgifteneer kostbare, i tillegg til at de sliter med dårlig lagringskapasitet.Foreningersom
låner lokaler entenav kommuneneller private oppleverat de ikke får beskjedi god nok tid
når det skjer endringer, noe som fører til at de ikke kan benytteseg av lokalenepå planlagte
tidspunkter.
Samarbeid
De aller fleste foreningene ønsker seg mer
samarbeid enn det de har i dag. Av
foreningenesom svarte på kartleggingen
, var
det 67 % som nevnteat de har samarbeidmed
andre organisasjoner,40 % har samarbeid
med næringslivetog 63 % har samarbeidmed
kommunen.De fleste som har et samarbeid
opplever det som positivt, uansettom det er
mellom organisasjonene
, med næringsliveller
kommunen.
Foreningenesom nevnerat de har samarbeid
med andre foreninger i kommunen trekker
frem samarbeid om lokaler, aktiviteter eller
arrangementer.Av de som har samarbeidmed
næringslivet nevner de helst sponsing av

Bilde fra «Åpen dag» i Kopervik der flere
organisasjoner kom sammen og presenterte sine
aktiviteter for innbyggerne
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aktiviteter, arrangementer,tilgang til fagkompetanseeller 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
vedlikeholdav stier, strandrydding,vedlikeholdav frilufts - og idrettsanlegg, trafikksikkerhet,
arrangeringav aktiviteter, foredrag og aktiviteter på skolene samt oppdrag/oppgavermed
kommunennevnt.
Foreningenerapportererat utfordringeneknyttet til samarbeid
, uansettom det er med andre
organisasjoner,næringslivet eller kommunen, er tidskrevende for de frivillige. Tunge
kommunale byråkratiske prosesserkan være vanskelige når ting skal gjennomføresmed
motivasjonog engasjement.
Utfordringer
Organisasjonene
i Karmøy kommunerapportererat de oppleverde sammeutfordringenesom
ellers i landet.Kamp om den frivilliges tid og engasjementstår på topp, og er knyttet opp mot
andre utfordringsbilder foreningenehar. Høye kostnaderknyttet til vedlikehold av egne
lokaler, leie av lokaler eller administrasjon er utfordrendegrunnetfå tilskuddsordningersom
dekker slike kostnader.Foreningeneer derfor nødt til å stå for en del dugnadsa
rbeid for å
tjene inn pengertil slike utgifter. Dettesetteret stort presspå de frivillige som stiller opp.
Enkeltpersoner
Det er en del enkeltpersonersom gjør en frivillig innsatsfor innbyggernei kommunenuten å
tilslutte segen organisasjon.Disse personeneble ikke fanget opp i undersøkelsen
, men flere
av de kommunalehelse- og omsorgsinstitusjonenerapportererat det kommerenkeltefrivillige
som spiller musikk for og/eller sosialisere
r med beboerne. I tillegg er det en del innbyggere
som besøkereller handlerfor naboersom ikke kan dra på butikkenselv.
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3. KARMØY KOMMUNES SAMA RBEID MED
FRIVILLIGHETEN
Karmøy kommunehar flere samarbeidsprosjekter
med frivillige lag og foreninger. For noen
prosjekterfinnes det formelle skriftlige avtaler,mensfor andreer det kun muntligeeller andre
mer uformelle avtaler. I kapittel tre blir samarbeidet kommunen har med frivillige
organisasjonereller frivillige enkeltpersonerkort beskrevet.

3.1. Teknisk etat
Teknisk etat samarbeiderbådemed frivillige organisasjon
er samt enkeltpersonervedrørende
ulike samfunnsoppgaver.
Etatenhar bl.a. avtalermed noenav idrettslagenefor å vedlikeholde
idrettsanleggene.
I tillegg samarbeiderde med en rekke foreningervedrørendevedlikeholdog
tilrettelegging av stier, friluftsanlegg og lekeparker.I noen tilfeller har kommunenstått for
innkjøp av utstyr og frivillige stått for dugnad. Ved noenandretilfeller får organisasjonene
en
godtgjørelsefor utført arbeid. Det er ogsåmye samarbeidvedrørender ydding i mark og på
strender. Der står frivillige for dugnaden
, mens kommunenhåndterertransport av avfallet.
Etaten samarbeiderogså med organisasjonerog bønder innen dyrevern, beitemarkog jakt.
Godtgjørelserog skuddpremierer gjerne brukt som motivasjonsfaktorer.Det er også noen
foreningersom låner eller leier kommunalelokaler til sineaktiviteter.

3.2. Helse og omsorg
Helseog omsorghar uformelt samarbeidmed en del organisasjonervedrørendeaktiviteter på
alders- og sykehjemmene,besøksordningsamthjelp til å følge innbyggere, som har behovfor
det, til lege. Hvert enkelt tilfelle er vurdert av etaten, og i nnbyggernemå selv i de fleste
tilfeller stå for henvendelsen til
organisasjonene.
I tillegg arrangerer
helseog 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 angåendeaktiviteter
og sosialt samvær for utsatte
personer i kommunen. Noen av
institusjonenei kommunenhar også
frivillige som ikke er knyttet til
organisasjonersom kommer innom
for sosialisering med beboerne.
Bilde fra Gla dag arrangement på Fredtun 2016

12

3.3. Oppvekst og kultur
Det er mye frivillighet knyttet opp mot oppvekst- og kulturetaten.Spesielt kulturavdelingen
har lang erfaring og samarbeidmed frivill ige organisasjoner
. Det er arrangertflere festivaler,
og alle er basertpå frivillighet. Kommunenhar et årlig møtemed de størstefestivalene, slik at
samarbeid
et mellom kommunen og arrangørene kan bedres. Idrettsorganisasjonenei
kommunenhar et eget idrettsrådsom har en tett dialog med kommunensansatte. De fleste
museeri kommunener styrt, administrertog vedlikeholdt av frivillige lag og foreninger. I
tillegg er rundt 60 % av alle kulturtilbud i kommunen styrt og drevet av frivillige
organisasjoner.Kulturhusenehar ogsået bredt samarbeidmed bådeorganisasjonerog enkelte
personerinnen kunst,musikk og teater.
De fleste tilskuddsordningenekommunenhar, er administrertav oppvekst- og kulturetaten.
Det har gitt de et unikt innblikk i det frivilli ge arbeidetsom utføresi kommunen.

3.4. Sentraladministrasjonen
Det er også flere prosjekter der ansattei sentraladministrasjonen
samarbeidermed ulike
frivillige lag og foreninger.I noen tilfeller har dette en direkte kobling til folkehelsearbeid
et,
f.eks. prosjektet«Beintøft». I andretilfeller handlerdet om forebyggendearbeid, f.eks. leiren
«Ett steg opp» og «Av og til». Det er også en del samspill og samhandlingmed lokale
aktører/organisasjonervedrørendeinnspill til planerog uttalelser.

Beintøft premiering for 1.- 4. klassepå Lindøy.
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3.5. Tilskudd
Kommunen har ti tilskuddsordningerrettet mot frivillige lag og foreninger. De f leste
ordningene er administrert av ansatte ved oppvekst- og kulturetaten, mens
sentraladministrasjonen
, helse- og omsorgsetatensamt teknisk etat administrerer én
tilskuddsordning hver (se tabell 3). I 2017, som en del av en forenklingsprosess
, ble
søknadsfristenetil alle tilskuddene, med unntak av én, satt til 1.mars. Tilskuddsordningen
«Nærmiljøutvalgene» har løpende søknadsfrist der målsetningen er å stimulere til
gjennomføring av gode tiltak rettet mot innbyggernei kommunender pengerikke skal være
til hinder.
I tillegg til disse har kommunen tilskuddsordninger rettet mot nye idrettsanlegg og
vedlikehold av verneverdigebygninger.Tilskuddsordningenfor nye idrettsanleggbaserespå
spillemidler. Der kan organisasjone
nes ønsker bli satt på prioriteringsliste. Gjennom denne
ordningen kan idrettslagenemotta midler til nybygg, reparasjoneller vedlikehold av sine
idrettsanlegg.Tilskuddsordningenfor vedlikehold av verneverdige bygninger er ikke rettet
mot frivillige organisasjoner
, men innbyggerei kommunengenerelt.
Informasjon om tilskuddsordningeneog retningslinjer er tilgj engelig på hjemmesidentil
kommunen.Men disseer plassertpå forskjellige lenker på hjemmesiden
, noe som kan være
en utfordring for foreningene.
Kommunenabonnererogsåpå Tilskuddsportalen
, som er en nettportal med oversikt over mer
enn 2500 tilskuddsordningersom ansatteeller organisasjoneri kommunenkan søkepå. Alle
ansatte og organisasjoneri Karmøy kommune kan få tilgang til denne portalen ved å
registrere seg på portalens nettside. Tilskuddsportalen kan også være en arena for
samhandlingmed eller mellom frivillige organisasjoner
, men dennemulighetenhar så langt
vært lite brukt. Det er 160 fr ivillige personerregistrerti Tilskuddsportaleni 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 eksisterendetiltak
(driftstilskudd til lag og foreninger)

1.mars

OK

Dennetilskuddsordningengjelderordinærdrift, bl.a. utgifter til lokaler, administrasjon,
reiseog diversemateriell.Til grunnfor vurderingenleggesvirksomhetensstørrelse,art,
aktivitet, antall betalendemedlemmer,egeninnsats,kapitalbehovog hvilke andreytelser
foreningenfår fra Karmøykommune.

Driftstilskudd – Skolekorps

1.mars

OK

Driftstilskudd til skolekorps- 2/3 deleslikt til alle korps- 1/3 delesi henholdtil
medlemstall.

Driftstilskudd – tilbud rettet mot
personer med nedsatt funksjonsevne

1.mars

OK

Driftstilskudd for organisasjonersom har kultur/fritidstilbud til personermednedsatt
funksjonsevne.

Reparasjon/vedlikehold(-av
foreningsbygg/anlegg)

1.mars

OK

Denne tilskuddsordningengjelder reparasjonog vedlikeholdav foreningsbygg,
garderobeanlegg
og idrettsanlegg.Gjelder ikke innkjøp av løsøre.

Nærmiljøanlegg

1.mars

OK

Dennetilskuddsordningengjelder bl.a. eksisterendeog nye lekeplasser,løkker, akebakker,
friluftsanlegg,småBMX -baner,skateboardbaner/
-ramper,minigolfanleggm.m.

Tilskudd til festivaler og dagsfestivaler

1.mars

OK

Festivalenskal ha somhovedformålå formidle kunst og kulturuttrykk.

Tilskudd virksomhet for eldre

1.mars

OK

Frivillig arbeid rettet mot deneldrebefolkningeni kommunen.

Tilskudd til friluftsanlegg

1.mars

T

Tilskudd til frivillige lag og foreninger

1.mars

HO

Nærmiljøutvalgene

Fortløpende

SA

OK – Oppvekst og kultur etaten

Organisasjonersomønskerå lage/vedlikeholdeanleggknyttet til friluftsliv. Det forutsettes
dugnadsinnsats
.
Ak tiviteter må ha en innretningmot helseeller omsorgsarbeid.
Tiltak av forebyggende
karaktervil bli prioritert.
Midler til stimuleringav godetiltak for innbyggernei Karmøykommune.

HO – Helseog omsorgsetat

SA – Sentral administrasjonen

T – Teknisk etat
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4. VIKTIGHETEN AV ET GODT SAMARBEID
K apittel fire beskriver hvordan det norske samfunneter sammensattav tre sektorermed et
økende fokus på kommunes samarbei
d og samhandling med frivillige organisasjoner
,
kommunensrolle og ansvarsom tilretteleggerog bidragsyterti l en robustfr ivillig sektor samt
effekten av et godt samarbeidmed frivillige organisasjoner
. Til slutt blir måtensamarbeidet
7
kan bidra til bedre generell folkehelse med tanke på samfunnsutviklingeni kommunen
drøftet.

4.1. Økt fokus på samarbeid og samhandling
I Stortingsmelding nr. 39, «Frivillighet for alle» (2006-2007), fremkommer det at gode
nærmiljø skapes i samspill mellom offentlige, private og frivillige . De tre sektoreneer
selvstendigeog unike, men avhengigav hverandre for å optimalisereeffekten. Figuren til
høyre i llustrerer dette (se figur 3). Kun gjennom
aktiv innsats og engasjementkan det sikres at
nærmiljøet, (grensesnittetmellom de tre sektorene)
Frivillig Nærmiljø
blomstrer,bådesosialt,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
samspillet skal preges av forutsigbarhet,åpenhet,
tillit og tilgjengelighet.

sektor

Offentlig
sektor

Privat
sektor

Regjeringenønsker å legge til rette for å styrke
samhandlingen mello m kommunal og frivillig
sektor. Det understreke
s i St.meld. 39 og i Figur 3: Illustrerer hvordan de tre sektorene er
selvstendigemen avhengigeav hver andre.
Samarbeidsplattformenmellom KS og Frivillighet
Norge at hver kommunebør utvikle en lokal frivillighetspolitikk , der de legger til rette for at
frivilligheten får utvikle segpå egnepremisser.Frivillighet Norge har laget en veileder«De ti
frivillighetspolitiske bud» (se vedlegg1) der de trekker frem de ti viktigste temaenesom bør
fremkomme i en slik plan. Med bakgrunn i regjeringenssatsing blir både kommuner og
frivillige organisasjoner stadig mer avhengigav dokumentertsamarbeidnår de skal søkeom
statligetilskuddsmidler.

4.2. Karmøy kommune sin rolle
Som nevnt i innledningen, skal frivillige organisasjonerikke overta kommunaleoppgaver.
Med et godt samarbeidkan frivilligheten supplere offentlig innsatsved å fange opp og sette
nye behovpå dagsordenen.
7

Begrepet f olkehelse defineres som «Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en
befolkning». Helsedirektoratet(juni, 2017)
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Kommunen, sammenmed stat og fylkeskommune,har ansvaretfor gode rammebetingelser
slik at samspilletblir vellykket. Folkehelseloven§ 4 fastslårat kommunenskal leggetil rette
f or samarbeidmed frivillig sektor.
Kommunenhar hovedsakeligtre virkemidler for å samarbeidemed frivilligheten, som er:
1. I nviterefrivillige organisasjonerinn i beslutningsprosesser,
høringermv. og dermedgi
deminnflytelse.
2. Støttefri vi llighetenmed finansiellebidrag.
3. Samarbeideom enkeltprosjekterav kortereeller lengrevarighet. I slike prosjekterkan
man utnytte mulighetenesom ligger i skjæringspunktetmellom offentlig og frivillig
sektor. Der det offentlige bidrar med sin myndighetog økonomi mens frivilligheten
bidrar med de frivilliges engasjement,nettverkog kunnskap.
Frivillighet Norge viser til at hovedproblemeti samarbeid
et mellom kommunene og
fri villigheten syneså væremanglendeintern koordinering,rutiner og informasjonsflyt.I noen
tilfeller fører dettetil merarbeid.
For å ivareta rollen som samfunnsutvikler
, må kommunen være en arenabyggerog
samarbeidspartner
for frivillig sektor,næringslivetog innbyggerne.Kommunenmå væreåpen
for ulike samarbeidsløsninger
som kan bidra til å utvikle lokalsamfunnetog arbeidebevisstog
utadretteti forhold til alle lokale aktører.Partnerskapmellom de ulike aktørenekan skapenye
løsningerog gi «vi nn-vi nn» situasjoner.Detteresultater ikke mulig å oppnåuten samarbeid.

4.3. Effekten av samarbeid med frivilligheten
I Karmøy kommune finnes det et mangfold av frivillige organisasjonermed forskjellige
interesser,aktiviteter og formål. De dekker mye av de varierte interessenetil innbyggernei
kommunen. En vanlig begrunnelsefor å delta i organisasjonerer at en meningsfyltfritid er et
gode for det enkelte menneske.Folk lærer å ta ansvar for seg selv og andre, får nyttige
ferdigheterog erfaringersamtat samfunnetsnormerog ansvarblir formidlet.
Et godt samarbeidmed frivillig sektor er vi ktig
for å kunne sikre best mulig trivsel og helsetil
innbyggerne i kommunen. Frivilligheten har
egenskaperbåde i forebyggendesammenheng
og som en del av rehabiliteringsprosesser.
Forskning viser at de som er aktive i
organisasjonergjennomgåendehar bedre helse
og uttrykker større tilfredshet med livet8. I
tillegg
vil
positive
erfaringer
med
organisasjonsdeltakelsei oppveksten være Bilde fra «eat move sleep»cup i Kopervik.

8

Wollebækog Arnesen,2012.
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avgjørendefor aktiviteten i voksen alder. Å være medlem av en organisasjonog delta i
frivillig arbeid vil i seg selv kunne virke helsefremmende.Dermed spiller frivilligheten en
viktig rolle i arbeidetfor en bedrefolkehelse.
Engasjementi frivillige organisasjonerkan f.eks. være;
Gi muligheterfor innbyggernetil å utvikle vennskapog bli inkludert i et størresosialt
f ellesskapsamtidigsom det opplevesmeningsfullt.
Bidra til viktige erfaringer, impulser og sosial kompetanse,noe som kan virke
stimulerendepå samfunnsdeltakelsen.
Være en viktig arenafor opplæringi demokratiskdeltakelse,både gjennom at folk
lærervirkemåterog spilleregleri en organisasjon,og ved at organisasjonene
arbeider
med sakersom skal avgjørespolitisk. Dette gir bådetrening for og er et supplementtil
demokratiet,og bidrar til å utvikle og fremmeen kultur for medborgerskap
.
I tillegg til egenverdienved deltakelsei frivillige organisasjoner,bidrar frivillig sektor til
velferdsproduksjon.Frivillige organisasjonerhar en unik mulighet til å utvikle seg i
samarbeidmed samfunnet,mobilisere raskt og sette fokus på behoveneeller utfordringene
samfunnethar. Det er derfor ikke bare de frivillige eller medlemmenesom drar nytte av en
robustfrivillig sektor, men hele samfunnet.
I sitt arbeid har organisasjonenemulighet å møte innbyggernesbehov som offentlig eller
privat sektorikke kan imøtekomme.
Frivilligheten er også tett knyttet opp mot næringslivet i kommunen. En satsing på
næringsutviklingsom er basertpå kultur, opplevelseog fritid vil væremed på å gi identitetog
attraktivitet. I Karmøy er det frivillige organisasjonersom står for bl.a. festivalene i
kommunen,de fleste museeneog størrearrangementer.
Slik kulturbasertnæringgjør at et sted
blir interessantfor flere grupper, bådemed tankepå å bo, arbeideeller besøke.Dette kan føre
til ringvirkningerbl.a. i form av at næringslivønskerå etablereseg9.
Verdien og effekten av et godt samarbeidmed frivillig sektor kan bidra positivt til både
samfunnsutviklingenog omdømmebyggingi kommunen.

4.4. Samfunnsutvikling en i K armøy kommune
Frivillighet, som er en viktig del av kommunens folkehelsearbeid,reguleresav lov om
10
Folkehelse
. Loven påleggerkommunenebl.a. å ha «løpendeoversikt over helsetilstandi
kommunen»og hvert fjerde år skal en skriftlig oversikt produseres.Disse arbeidenesammen
med «Folkehelseprofilen»
, publisert av Folkehelseinstituttet i Norge, fremhever
utviklingstrekki kommunen.
Karmøy er en voksendekommunehvor fødselsoverskud
d, innvandringog økt levealderhar
bidratt til utviklingen. Med en positiv vekst i kommunen følger noen utfordringer der
9

St.meld.39. Frivillighet for alle (2006-2007)
Lov om folkehelsearbeid- https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011
-06-24-29
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frivilligh etenkan væreen sentralaktør i forebyggendesammenheng
. Frivilligheten er ogsåen
bidragsyterog ressursfor innbyggerne.
11
I Karmøy finnes det personersom føler segisolerte og ensomme
. Eldre bor hjemmelenger
enn før og har behov for økt sosialisering og aktivisering. Som nevnt i Kommuneplanens
samfunnsdel2014-2023,er det sannsynligat Karmøy vil få et økt antall eldre innbyggere, det
vil si personeri alderen67-79 år og de som er eldre enn 80 år. Men ensomheter et fenomen
som finnes både hos eldre og yngre i det
moderne samfunn og kan ha vesentlige
negative helse- og livsløpseffekter12. En
landsdekkende studie fra 2008 viser at
kvinner, ugifte, arbeidsledige,personermed
lav utdanning og personer med dårlig
egenopplevdhelseoftere føler seg ensomme.
I stedetfor å væredeltakereog bidragsyterei
samfunnet, er det fare for at disse
innbyggerne
isolerer
seg.
Ungdataundersøkelse
n viser at barn i
Bilde fra samling i seniornettgruppenepå Haugalandet
ungdomsskole og videregåendei Karmøy
også rapporterer opplevelsen av ensomhet,
særlig jenter. I enkelte tilfeller kan økt sosialiseringog inkludering i aktiviteter innenfor
interesseområde
r væreen del av hjelpenslik at dissepersonenekommer segut av ensomheten
og får et tilfredsstillendeliv 13. Dette gjelder ogsåinnbyggeremed innvandrerbakgrunn.
Sosial
inkludering handlerom at enkeltindividetblir knyttet til samfunnslivetgjennomdeltakelsepå
ulike arenaer.Aktiv deltakelsei frivillige organisasjonerkan bidra til raskereintegreringog gi
en forståelsefor den norskekulturenog samfunnsstrukturen
.

Deltakelse og frivillighet for alle er en utfordring som organisasjonenemå ta på alvor.
Frivillige organisasjoner bør ha målrettede tiltak for å inkludere personer med
innvandrerbakgrunnog med nedsatt funksjonsevne,samtidig som organisasjonenei sitt
dagligevirke bør ha en generellbevissthetom at befolkningenbestårav ulike menneskersom
alle bør væreen naturlig del av organisasjonenes
virke og aktiviteter. Regjeringenskriver i
St.meld.39 (2006-2007)at de vil oppfordrekommuneneog frivillige lag og organisasjonertil
å være bevisst på dette, og sammenjobbe utadrettetog inkluderendeoverfor aktører som
ønskerå bidra.
Som nevnt tidligere i dokumentetarrangererog gjennomfører frivillige organisasjoneri
kommunenet stort flertall av aktivitetenesom tilbys innbyggerne.Med et godt samarbeidog
samhandlingmed frivillige organisasjoner,kan vi bidra til at enda flere innbyggere får
mulighettil å benyttesegav aktivitetstilbudene.
11

Opplevelsenav ensomhet tyder på at vedkommendesavnerfellesskapog sosialkontakt,noe som kan bidra til
en sterktredusertlivskvalitet. (Luanaighog Lawlor, 2008)
12
FolkehelseRogaland(juni 2015) Rogalandfylkeskommunes.79
13
Nasjonalstrategifor frivillig arbeidpå helse- og omsorgsfeltet(2015-2020)
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5. TILRETTELEGGING FOR MÅLRETTET SAMARBEID
For å imøtekommesamfunnets behov er kommunenavhengig av et godt samarbeidmed
frivillig sektor. I kartleggingen av de frivillige organisasjone
ne i Karmøy avdekkes det
konkrete utfordringer og behov der kommunen kan bidra og støtte frivilligheten. Med
bakgrunni kommunens lovpålagteansvar(jf. l ov om folkehelse), er det viktig at mål og tiltak
i planengir grunnlagfor samarbeidog tilrettelegging av en uavhengigrobustfrivil lig sektor.

5.1. Mål
Kommunenspiller en viktig rolle i arbeidetmed å få til et vellykket samarbeidmed frivillige
organisasjoner.Det må derfor sørgesfor at man i dette arbeidet legger gode og trygge
rammer, tydelig avklarer aktørenesroller og utarbeiderretningslinjer for et godt samarbeid
der forutsigbarhetog gjensidigrespekter fremhevet.
Ved at en forenkler, samordner og systematise
rer arbeidetrettet mot frivillige organisasjoner
,
kan kommunentilretteleggefor mer robustefrivillige organisasjoner
, noe som ogsåkan føre
til økt frivillig innsats.
Basert på dagensstatus i Karmøy kommune, kommunens visjon og fokus på et bedre
samarbeid/samhandling
med frivillig sektorer det utformet fire overordnedemål.

Mål 1

Forenklekommunikasjonenmellom frivillige/frivillige organisasjonerog kommunen

• Ved å sette fokus på forenklet kommunikasjonmellom kommunenog frivillige kan det leggestil
rette for økt frivillig innsats,flere samarbeidsprosjekterog bedre oversiktover mulighetenesom
finnes.

Mål 2

Samordneog systematiserearbeidet rettet mot frivillige organisasjoner

• Frivilligeorganisasjoneri Karmøyhar mangeav de sammeutfordringene(lokaler,økonomiog
rekruttering).Etatenei kommunendeler ogsåflere av de sammeutfordringenesegi mellom.
(Uklarheterrundt hvilke ordningerog oppleggsom finnessamt hvilke kontaktpersonersom er på
den enkelte etat/avdeling).Ved at en samordnerog systematisererarbeidet rettet mot frivillige
organisasjoner,kan flere dra nytte av tiltakene.

Mål 3

Skapeforutsigbarhet for kommune og frivillige organisasjoner

• Bådekommunenog organisasjonenehar behovfor forutsigbarheti sitt arbeidslik at de kan være
bedre forberedt på fremtidensutvikling. Det er derfor viktig at kommunenleggertil rette for
gjensidigforutsigbarhetfor alle parter.

Mål 4

Leggetil rette for økt frivillighet i kommunen

• Forskningviserat de som er aktive i organisasjonerhar gjennomgåendebedre helseog uttrykker
større tilfredshet med livet. Ved å leggetil rette slik at endaflere kan delta i frivilligheten,kan
kommunenbidra til bedre den generellehelsenblant Karmøysinnbyggerne.
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5.2. Tiltak
For å oppnåmålenei denneplanenkrever det i første omgangkonkretetiltak på overordnetnivå. Tiltakene må gjennomføresi samarbeidmed bådeetatene,
avdelingeneog institusjonenei kommunen.
Mål

Tiltak

Fremdrift/utført

1.1. Oversiktlig registreringav organisasjonerog aktiviteter.

2019

Frivillighetskoordinator,
Oppvekstog kultur

1.2. Tilretteleggefor informasjons- og samarbeidsarena
en gangi året.

Årlig

Frivillighetskoordinator,
Oppvekstog kultur

1. Forenklet kommunikasjon.
1.3. «En dør inn» i kommunen.

Frivillighetskoordinator

2018

Frivillighetskoordinator, IT
Kommunikasjonsgruppe

2.1. Tilskuddsordningerskal væreoversiktligeog enkle å søkepå/rapportere
.

2019

Frivillighetskoordinator,
IT,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg,Teknisk

2019

Frivillighetskoordinator,Teknisk

2018

Frivillighetskoordinator,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg,Teknisk

Fortløpende

Frivillighetskoordinator,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg,Teknisk

2019

Frivillighetskoordinator,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg,Teknisk

Fortløpende

Frivillighetskoordinator,
Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg,Teknisk

2.3. Kartleggebehovinnenkommunenog samordne samarbeidetmedfrivillige .

4. Leggetil rette for økt
frivillighet i kommunen.

Fortløpende

IT,

1.4. Informasjonrettet mot frivillige lag og foreningerblir lett tilgjengelig.

2. Samordna og systematisere
2.2. Lån/leieav kommunalelokaler systematiseres
og forenkles.
arbeidet rettet mot frivillige
organisasjoner.

3. Skapeforutsigbarhet for
kommune og frivillige
organisasjoner.

Ansvar

3.1. Skriftlige samhandlingsavtaler
medfrivillige lag og foreninger.

3.2. Retningslinjer for å tydeliggjøre rammer og rolleavklaringer i samarbeid
medfrivillige organisasjoner
.

4.1. Oppfordreinnbyggeretil å deltai frivillige organisasjoner
.
4.2. Bistå organisasjonermed kurs og kompetanseheving.

Årlig

Frivillighetskoordinator
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-

Mål 1. Forenkle ko mmunikasjon me llom organisasjoner og
kommunen
1.1. Oversiktlig registrering av organisasjonerog aktivitetstilbud
I
dag
har
kommunen et
foreningsregister som gir oversikt
over organisasjonene som søker
tilskudd fra kommunen. Men både
etateneog organisasjonene etterlyser
et mer informativt, kategorisert og
helhetlig register. Med enkel
registrering
av
foreninger,
kontaktinformasjonog aktivitetenede
driver med, kan vi tilretteleggefor økt
rekruttering, mer samarbeid og
målrettet kommunikasjon. Et slikt
registrer må organiseresi tett dialog
medfrivilligheten der de selv tar ansvar
for å oppdatereinformasjonenom sin
forening.

Bil de fra "Åpne møtet med frivilligheten" 2017, Viser hvordan
organisasjoneneser for segat registrer blir vedlikeholdt

Kommunenskal oppdatereog oppgradereeksisterendefrivillighetsregister slik at flere kan
dra nytteav informasjonensomregisteretinneholder.

1.2. Tilrettelegge for en informasjons- og samarbeidsarenaminst en gang i året
Det er viktig med god kommunikasjonmellom kommunenog frivillige organisasjoner.Et
åpent informasjons- og dialogmøte kan gi organisasjoneneet bedre bilde av behovene
innbyggernehar i kommunen, hvilke prosjekter kommunenskal eller har igangsattog få
mulighet å komme med innspill. Det kan også være en mulighet for frivilligheten til å
uttrykke sinebehovog kommei dialog med andreorganisasjoner
.
Kommunen skal arrangere ett eller flere åpnet møter medfri villige lag og foreningerhvert år.
Dettemøtet skal væreen arena for informasjonsutveksling
fra kommunensamttilrettelegge
for samhandlingmellomorganisasjonerog medkommunen.
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1.3. «En dør inn» i kommunen
Det kan værekrevendefor frivillige organisasjonerå få kontakt med rett personi kommunen.
Det bør derfor være en kontaktpersonsom sørgerfor at de frivillige ikke blir sendt fra en
ansatttil en annennår de ønsker samarbeid.Dette vil forenkle kommunikasjonen og bidra til
at de frivillige blir mottatt likt. Denne personenbør ha en koordinerenderolle for hele
frivillighetsområdeti nærtsamarbeidmed de ulike tjenesteområdene.
Kommunenskal sørgefor at det er en utnevntpersonsomskal koordinere
frivillighetsområdeti nærtsamarbeidmedde ulike tjenesteområdene
.
1.4. Lett tilgjengelig informasjon
Informasjonrettet mot frivillige enkeltpersonereller frivillige lag og foreningerbør ligge lett
tilgjengelig på kommunenshjemmeside.Kontaktpersoner,tilskudd, lokaler og registreringi
frivilligregisteret bør være oversiktlig og samordnetfor hele kommunen og på ett sted.
I nformasjonrettet mot innbyggernei kommunenom frivillighet og hvordanen kan bidra som
frivillig bør ogsåværelett tilgj engeligpå kommunenshjemmeside.
Informasjonom frivilligheten i kommuneneller rettet mot frivillige skal samlespå ett stedpå
kommunenshjemmeside.

Mål 2. Samordne og systematisere arbeidet rettet mot frivillige
organisasjoner
2.1. Tilskuddsordninger skal være oversiktlige og enkle å søke/rapportere
Tiden frivillige bruker til administrasjonog skriving av
søknader oppleves for mange som krevende. Dette
opptar den tiden de ellers kan bruke på aktiviteter eller
annenfrivillig innsats.Flereorganisasjoner kan søkepå
ulike søknadsordninger
i kommunen.Ved å samordne
og forenkle søknadsprosessen
kan frivillige bruke
mindre tid til å skrive søknadersamt rapporterepå
bruktetilskudd. Dette vil igjen kunnebidra til at ansatte
kan bruke mindre tid på behandling og administrering
av søknader.
Det skal værefellesutlysing av søknadsordningerog
søknadsfristerfor alle etatenei kommunen.
Søknadskjemaer
skal samordnesog forenkles.

Bilde fra «Åpne møtet med frivilligheten» 2017,
Viser behovet organisasjonenehar
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2.2. Lån/leie av kommunale lokaler forenkles og systematiseres
Lokaler er en utfordring for mangeforeninger.Det dyrt å drive egnelokaler 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 institusjoneri
kommunen. Dette kan bidra til å skape aktivitet samt inkludere noen av brukerne på
institusjonene.
Lån og leie av kommunalelokaler/møteromtil frivillig e organisasjonerskal systematiseres
og
forenkles.
2.3. Kartlegge behov innen kommunen og samordnesamarbeidet med frivillige
Flere av kommunensetaterog avdelinger har felles behovnår det kommertil samarbeidmed
frivillige organisasjoner.Det kan oppleves rotete når flere avdelinger tar kontakt med
organisasjoneneog ytrer samme behov. På den ene siden vil det derfor være viktig at
kommunens avdelingerog etatersamordnersin praksisslik at en kan få til et godt samarbeid
med organisasjonene
. På den andre siden er det viktig at foreningeneoppleverat kommunen
framstårsom serviceinnstilt,ryddig, forutsigbarog enhetlig.
Kartleggebehovinnenkommunenog samarbeide somen helhetmedfrivillig organisasjoner
der det er hensiktsmessig
.

Mål 3. Skape fo rutsigbarhet for kommune og frivillige organisasjoner
3.1. Samhandlingsavtaler
En samhandlingsavtale
mellom frivillige organisasjonerog kommunengir bedremuligheter
for at begge parter kan søke om økonomiskemidler. Den vil tydeliggjøre omfanget av
samarbeidet kommunenhar med frivillige organisasjoner
. I tillegg vil endringeri ledelseni
organisasjonene
ha begrensede
konsekvenserfor forholdet.Avtalen vil ytterligerekunnebidra
til gjensidigrespektog avklareforventningerog avgrensingeri et samarbeid.
Etatenei kommunenbør prøveå få til skriftlige avtaler medorganisasjonerder det er
hensiktsmessig.
Forslagav en generellsamhandlingsavtale
finnes i vedlegg2.
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3.2. Retningslinjer for å tydeliggjøre rammer og rolleavklaringer i samarbeid med
fr ivillige organisasjoner
Det er flere ansattei kommunensom enten har eller kommer til å få mye samarbeidmed
frivillige i forskjellige organisasjoner.Arbeid med å skapepositive og gode holdningerblant
ansatte i dette samarbeidetvil 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 ansatteog frivillige være sikre i sin rolle.
Avklaringer vedrørendebehov/krav på politiattesterog taushetserklæringer
bør ogsålages.
Hver etat bør sepå områdenesomde samarbeidermedfrivillige organisasjonerom og lage
retningslinjerfor sineansattevedrørendeholdninger,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 innbyggeretil å bli frivillige innen sitt
interessefelt.Forskningviser at frivillighet gir økt grad av sosialisering,bedre helseog større
tilfredshet med livet. Når personer faller utenfor samfunnet, bør kommunens ansatte
oppfordreog prøve å legge til rette slik dissekan bidra eller delta i frivilligheten. Å væreen
del av frivillig arbeid og sosialisereseg kan bidra til at en kan raskerekomme tilbake til
samfunnet.
Ansattei kommunenbør, der det er mulig, informere,oppfordre og leggetil rette slik at
i nnbyggerne kan delta i frivillig arbeid.
4.2. Bistå organisasjonermed kurs og kompetanseheving
Mange foreningersliter med å arrangerekurs eller andrekompetansehevende
tiltak for sine
medlemmer.Dette gjelderspesieltkurs som er viktig for frivillige med verv eller annetansvar
innen foreningene.Samtidig stilles det økendekrav til frivilligheten om kvaliteten i arbeidet,
administrasjon
soppgaver
, rapportering og regnskap.
Kommunenskal bidra medkompetansehevende
tiltak på flere arenaersom kan væretil nytte
for flere foreningeri kommunen.
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Vedlegg1 – De ti frivillighetspolitiske bud
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Vedlegg2 – Forslag ti l samhandlingsavtale
SAMHANDLIGSAVTALE OM FRIVILLIG INNSATS FRA FRIVILLIGE
ORGANISASJONER

KOMMUNAL ETAT:________________________________________________________
Forening,lag, klubb (heretter omtalt som„organisasjonen”):_________________________________

Har organisasjonen
tegnetansvarsforsikringfor sinemedlemmer?

Ja

Nei

(organisasjonensegenerklæring)

Den frivillige innsatsenknyttestil følgendeoppgaver:
Frivillig innsatsutøves(sted):_________________________________________________
Tidsperiode:___________
(så presistidsangivelsesomdet er behovfor, for denaktuelle
tjenesten).
Vennligstgi beskjedtil:__________________________
dersomdu blir forhindretfra å møte
somavtalt.

Organisasjonens
kontaktinformasjon
Kontaktperson:________________________
Fødselsdato:_____________
Tlf:_____________
Foreningens
adresse:_____________________________________________________________
Foreningenstlf:_______________Foreningense-post:_______________________________
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Karmøykommunemå følge gjeldendelovverk mht. taushetspliktog politiattestknyttet til
kommunenstjenesterfor vårebrukere.Med denneavtalenblir organisasjonen
forpliktet å
følge sammelovverk mht. taushetspliktog politiattester.
Kryss av for følgende:
Krever organisasjonen
taushetserklæring
av sinefrivillige før
arbeidmedenkeltpersonerpåbegynnes.

Ja

Ikke aktuelt

Krever organisasjonen
politiattestav sinefrivillige før
arbeidmedenkeltpersonerpåbegynnes,der det er påkrevdiht. loven.
Er gjort kjent med Karmøykommunesetiskeretningslinjer.
(Organisasjonensegenerklæring)

Karmøykommunepåtarsegingen økonomiskeeller andreforpliktelserved denne
avtalen.
Hver av partenekan bringedenneavtalentil umiddelbartopphør.
Karmøykommunehar til hensiktå samhandlemed organisasjonen
i den gradog på
den måtekommunenanserhensiktsmessig/formålstjenlig.
Karmøykommuneer ikke ansvarligfor skadereller økonomisketap som følge av
organisasjonen
sitt arbeid.
Karmøykommuneforplikter segikke til å formidle enkeltbrukere.
Karmøykommunekan informereaktuellebrukereom organisasjonens
tilbud.
Jegsamtykkerat Karmøykommuneregistrererdisseopplysningeneom foreningen.
Jegsamtykkerat foreningensengasjementpubliserespå kommunensnettside.

Sted/dato:________________________

Sted/dato:________________________

_________________________________

_________________________________

Etatsleder
Stilling/ansvar
Karmøykommune

Kontaktpersonensnavn og rolle i
organisasjonenfylles ut her.
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