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Arbeidsprosessen
•

Frivillighetsstrategien er basert på flere forskjellige spørreundersøkelser, dialogmøte med
frivilligheten, innspill fra frivillighetssentralen og henvendelser fra frivilligheten.
•
Spørreundersøkelse til frivilligheten høsten 2020 (18 respondenter)
•
Spørreundersøkelsen Mindre ulikhet høsten 2020 (165 respondenter)
•
Spørreundersøkelsen Hva er viktig for deg høsten 2020 (249 respondenter)
•
Dialogmøtet ALLEMED, arrangert av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap
blant barn og unge (NDFU), høsten 2020 (29 deltakere)
•
Kartlegging av kommunens samarbeid med frivilligheten våren 2020 (helse-, skole- og
kultursektoren primært)
•
Innspill fra kafédialog arrangert av Frivillighet Norge 2018 (uvisst antall deltakere)
Lokale helseutfordringer beskrevet i Folkehelserapporten har også blitt inkludert som
grunnlag for strategien.

Frivilligstrategiens grunnlag

•
•

Kartlagte funn
Kommunens egne verdier – NÆR
Nyskapende I samarbeid med frivilligheten skal vi tilpasse tjenester,
aktiviteter og tilbud slik at vi kan opprettholde, stimulere og
videreutvikle frivilligheten og på den måten legge til rette for mer
aktivitet for alle.
Ærlig Gjennom et kontinuerlig arbeid med dialog, forutsigbarhet og
synliggjøring av tjenester, tilbud og aktiviteter skal vi styrke tilliten
mellom kommunal og frivillig sektor.
Respektfull Vi skal anerkjenne frivillighetens merverdi. Vi skal møte
frivilligheten og innbyggerne med respekt, tydelige avtaler og
rolleavklaring.

Kartlagte funn
• Folkehelseutfordringer
•
•
•
•
•
•
•

Høy andel unge uføre og arbeidsledige
Høy grad av sykelighet i befolkningen sammenlignet med landsgjennomsnitt
646 barn i familier med vedvarende lavinntekt
943 barn i husholdninger med en enslig forsørger
Vi ligger over gjennomsnittet på barn og unge som har mer enn 4 timer skjermtid daglig
Få barn som oppfyller helsedirektoratets anbefaling om fysisk aktivitet
Ungdom etterlyser sosiale møteplasser og bedre kulturtilbud

• Leve hele livet – spørreundersøkelsen «Hva er viktig for deg?»
•
•
•

Å holde seg fysisk aktiv ved å for eksempel melde seg som frivillig, viktig for å bo hjemme lengst mulig.
Sosialt fellesskap, turstier, rikt kulturliv, fellesskap og åpenhet, viktig for å ha en god hverdag
Ønsket tilrettelegging for å være sosialt aktiv: Foraer eller møtearenaer hvor man kan motta informasjon
eller delta i diskusjon/utvikling, flere arrangementer på dagtid med god tilgjengelighet og tilrettelegging og
felles møteplass i nærheten. «aktiviteter for voksne er generelt litt vanskelig å orientere seg i»

Kartlagte funn – Frivillighetens behov og utfordringer
•
•
•

•

•

•

Økonomi – Frivilligheten ønsker støtteordninger med enkle søknads- og rapporteringsprosesser, samt
veiledning i dette. Frivilligheten ønsker forutsigbare rammebetingelser og bedre oversikt over relevante
støtteordninger. Kostnader knyttet til aktivitet og leie av lokaler og anlegg er utfordrende.
Rekruttere og beholde medlemmer – Frivilligheten melder om at det er utfordrende å rekruttere og beholde
både medlemmer, frivillige og styremedlemmer over tid. Dette gjelder spesielt rekruttering av barn og unge.
Synlighet – Frivillige lag og foreninger melder om et stort behov for en arena for markedsføring og
synliggjøring av aktiviteter, arrangementer og tilbud.
Samarbeid og samspill – Frivillige organisasjoner ønsker å samarbeide både med kommunen og med andre
organisasjoner, men gir tilbakemelding om at de mangler en kontaktperson i kommunen, samhandlingsarenaer
og foraer. Flere typer samarbeid ønskes, som for eksempel ressursdeling og kompetansedeling. Frivilligheten
ønsker rådgivning om vedlikehold av lokaler, støtteordninger og informasjon om hvordan man kan å få flere i
aktivitet.
Lokaler og arenaer for frivillig aktivitet – De fleste respondentene ga uttrykk for at lokaler og arenaer
tilrettelagt for aktivitet er et viktig premiss for frivilligheten. Mangel på egnede lokaler til overkommelige priser,
hemmer den frivillige aktiviteten. Frivilligheten har behov for lokaler som er tilrettelagt for forskjellige typer
aktivitet, møtevirksomhet og planlegging av frivillig aktivitet, og gir tilbakemelding om at tilgang på egnede
lokaler kan bidra til mer frivillighet i kommunen.
Fritidsaktiviteter for barn og unge – Svært mange tilbakemeldinger handler om at det er utfordrende å nå ut
med tilbud til barn og unge som ikke selv oppsøker lagene/klubbene/foreningene. Det etterlyses også
informasjon om hvordan man kan inkludere familier med dårlig betalingsevne.

Kartlagte funn – kommunens behov
•
•
•

•

Oversikt over ledige egnede lokaler for frivillige aktiviteter. Mange av de ansatte som
samhandler med frivillige ønsker å kunne imøtekomme behovet for lokaler. Samtidig er det
et stort behov for rutiner for utlån av lokaler som omhandler blant annet renhold, nøkler,
slitasje, låsing av vinduer og dører, og som ivaretar personvernhensyn.
Oversikt over aktiviteter, arrangementer og tilbud. Flere ansatte opplever at det er
utfordrende å skaffe seg oversikt over hvilke fritidstilbud som finnes. For å kunne
videreformidle relevante tilbud til ulike målgrupper er det et stort behov for en oversikt over
hvilke arrangementer, aktiviteter og tilbud vi har i kommunen.
Bedre samarbeid internt. Mange tjenester og sektorer samarbeider og samhandler med
frivilligheten, uten å dele erfaringer og kompetanse. Bedre samarbeid internt kan bidra til
mer effektivisering innad i kommunen, og bedre tilrettelegging for frivilligheten.
Økt samarbeid. Kommunen ønsker mer samarbeid mellom de ulike kommunale
sektorene og frivilligheten

Frivillighetsstrategiens 3 mål

• I forslag til frivillighetsstrategi er det tre overordnede mål:
1. Det skal være lett å være frivillig i Ringerike kommune
2. Det skal være lett å samarbeide med kommunen
3. Det skal være lett å delta i aktiviteter i Ringerike kommune
For hvert av disse hovedmålene er det delmål, og det er
beskrevet tiltak for hvordan vi skal jobbe for å nå disse målene.

MÅL 1 Det skal være lett å være frivillig i Ringerike
Delmål: Kommunen ivaretar og stimulerer gode kommunikasjonsplattformer, god infrastruktur og
kompetanse til frivilligheten
Kommunen skal:
• bidra til kompetanseheving, gi god veiledning og/eller henvise til riktig person internt
• forenkle søknadsprosesser til kommunale støtteordninger
• gi økonomiske bidrag til organisasjonens drift eller til bestemte arrangement eller prosjekter i tråd med til
enhver tid gjeldene retningslinjer for tilskudd i kommunen
• stille kommunale lokaler, parker og andre anlegg til disposisjon for frivillige organisasjoner der det ikke hindrer
ordinær drift
• stimulere frivillig aktivitet gjennom å opprette Frivillighetens hus
• drifte digital bookingløsning for enkel oversikt og booking av kommunens tilgjengelige lokaler
• opprette en oversikt over frivillige organisasjoner, aktiviteter og tilbud slik at det er enkelt å navigere seg frem
ved ønske om deltagelse, ønske om samarbeid eller ved behov for støtte/hjelp innenfor det frivillige feltet
Delmål: Kommunen anerkjenner merverdien av samarbeidet med frivilligheten
Kommunen skal
• gi årlig oppmerksomhet til samarbeidspartnere
• dele ut «ildsjel pris»
• arrangere Frivillighetens dag for å hedre og fremme mangfoldig frivillig arbeid og aktivitet

MÅL 2 Det skal være lett å samarbeide med kommunen
Delmål: Kommunen sørger for god forankring av frivillighetsstrategien internt i kommunen
Kommunen skal
• ha et systematisk og koordinert samarbeid med frivillige og lokale lag og foreninger
• forankre frivillighetsstrategiens verdier og ha en sammenfallende og imøtekommende kultur innad i organisasjonen
• ha bevissthet rundt rollefordeling og ansvarsfordeling i samarbeid med frivilligheten
• utarbeide informasjon til kvalitetssystemet som fremmer kompetanse om samhandling og ivaretakelse av frivilligheten
• ansette frivilligkoordinator i full stilling for ivareta målene i strategien
• ha frivilligkontakter på alle tjenestesteder/institusjoner med faste møteplasser og dialogmøter internt på tvers av sektorer
• ha tverrsektorielt samarbeid om møteplasser og aktiviteter som muliggjør blant annet møter mellom generasjoner og ulike grupper i samfunnet
Delmål: Kommunen sørger for at frivillige organisasjoner gis mulighet til medvirkning på relevante områder.
Dette gjennomføres ved at kommunen
• sikrer frivillig sektors interesser gjennom høringsprosesser.
• gir frivillig sektor lettere tilgang til direkte informasjon og sikrer god informasjonsflyt til og fra de ulike rådene i kommunene
• i samarbeid med frivilligheten, arrangerer årlige dialogmøter med relevante temaer
• er oppmerksom på at også mindre organisasjoner har behov og ønsker for utvikling og tilpasninger for sin organisasjon eller nærmiljø
• Uformelle og formelle avtaler
Delmål: Kommunen inngår skriftlige avtaler som legger føringer for felles forståelse og forventninger til god samhandling i partnerskapet ved
større økonomiske eller ressursmessige forpliktelser.
Kommunen skal
• Lage en rutine for hvordan skriftlige avtaler inngås og hva avtalene skal inneholde
• Dette gjelder i tilfeller der kommunen, sammen med frivilligheten, beveger seg inn på felt hvor: ‘

•
•
•

nasjonale lover, regler eller føringer ligger til grunn
personvern problematikk spiller inn
større økonomiske- eller andre ressursmessige forpliktelser er involvert

MÅL 3 Det skal være lett å delta i aktiviteter i Ringerike
Delmål: Ringerike kommune synliggjør, formidler og legger til rette for tilbud, organiserte og uorganiserte aktiviteter for innbyggerne
Dette gjøres ved at kommunen:
• er en aktiv samarbeidspartner for frivillige organisasjoner
• legger til rette for et allsidig tilbud for ulike grupper i samarbeid med frivilligheten for å hindre utenforskap og ivareta mangfoldet i kommunen
• har en åpen og tilgjengelig oversikt over hvilke tilbud og aktiviteter som finnes i kommunen
Delmål: Ringerike kommune tilrettelegger for og bidrar til at alle barn og unge har tilgang på fritidsaktiviteter
Det legges til rette for:
• gratis leie av hallflater for alle under 19 år·
• fysisk aktivitet for alle uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsnivå, etnisitet og annet
• organiserte aktiviteter i SFO i samarbeid med kulturskole, lokale lag og foreninger
• arenaer for organisert sosial og fysisk aktivitet i barnas eget nærmiljø
• arenaer og møteplasser for uorganisert sosial og fysisk aktivitet i barnas eget nærmiljø
• innføring av kompensasjonsordning for lag/foreninger som dekker opp for manglende innbetaling for medlemsavgift, turer eller utstyr som trengs for å
holde barn fra familier med dårlig betalingsevne i aktivitet
Delmål: Ringerike kommune legger til rette for aktivitet for eldre
Gjennomføres ved å·
• legge til rette for sosiale møteplasser for eldre voksne, godt fordelt på alle bydeler og tettsteder·
• legge til rette for ulike fysiske aktivitetstilbud for eldre voksne, godt fordelt på alle bydeler og tettsteder·
• ha et bærekraftig, systematisk og koordinert samarbeid med møteplasser og arenaer for eldre voksne, og benytte eldre voksne som en ressurs for
å opprettholde og videreutvikle disse
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