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0. Sammendrag
Rådmannen la 20.02.2009 fram sitt forslag til Frivillighetsmelding 2009 – 2011 , deretter ble
den behandlet i kommunestyret i sak 44/09 den 31.03.09 og vedtatt. Denne meldingen hadde
et handlingsprogram for perioden 2009-2011.
Et av handlingsmålene var opprettelsen av et styre for Frivilligsentralen og innføring av en
tilskuddsordning for frivillighet
Mange av tiltakene som var satt, var det ordfører/rådmann som hadde ansvaret for å sette ut i
livet. Erfaringer i ettertid viser at mye av de foreslåtte tiltakene ikke er gjennomført.
Ved at handlingsprogrammet hadde en varighet for 2009-2011 er det behov for revidering av
meldingen, særlig med henblikk på tiltak.
Den frivillige innsatsen i Kongsvinger er omfattende. I den siste oversikten over lag og
foreninger er det registrert nærmere 300 foreninger i kommunen. I tillegg ytes det en
omfattende frivillig innsats fra enkeltpersoner som ikke er medlemmer i noen forening, men
som har lyst til å bidra. En grov beregning av den frivillige innsatsen i Kongsvinger viser at
det utføres frivillig innsats tilsvarende 400 fulltidsårsverk til en ”markedsverdi” på nærmere
150 millioner kroner. Det er rimelig å anta at godt over halvparten av Kongsvingers
befolkning er medlem i en eller flere foreninger.
Styret i Frivilligsentralen mener at det er viktig å legge til rette for størst mulig frivillig
innsats og deltakelse i utviklingen av Kongsvinger. Lag og foreninger har en viktig rolle som
samfunnsutviklere i kommunen og er en fjerde sektor i tillegg til kommune, næringsliv og
husholdninger.
Styret i Frivilligsentralen har lagt til grunn for sitt arbeid at skal man lykkes med å forsterke
det store engasjementet som finnes innenfor lag og foreninger i kommunen, så må dette
oppmuntres med positive virkemidler. Utsagnet ”Frivillighet lever av lyst og dør av tvang”
har vært retningsgivende for styrets arbeid etter at Frivilligmeldingen ble vedtatt. De verdier
som ble lagt i Frivilligmeldingen er blitt til grunn for arbeidet:
 Beriker livskvaliteten
 Verdifull bruk av fritid
 Samfunnsnyttig uegennyttig arbeid
 Bidra til sosialt fellesskap og sosial kapital
 Frivillig engasjement må oppmuntres med positive virkemidler
I Frivilligmeldingen ble visjonen ”Rikt liv sammen” lagt til grunn som visjon for
kommunens arbeid med frivilligheten og 3 målsettinger som peker ut hvor man vil med dette
arbeidet. Denne visjonen er fortsatt grunnlaget for det videre arbeidet og revidering av
meldingen.
Visjon, mål og handlingsprogram (tiltak) er oppsummert i en matrise der tiltakene også er
oppsummert ut i fra når de skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for iverksetting og
gjennomføring.
Handlingsprogrammet består av 9 tiltak som skal gjennomføres i løpet av planperioden 20122015.
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Visjon

Rikt liv sammen

Mål

1. Tilrettelegge for å opprettholde og styrke den frivillige innsatsen
2. Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og
kommunen
3. Etablere partnerskap mellom frivillige organisasjoner og
kommunen
Innenfor målområdene foreslås det 9 tiltak i planperioden

Tiltak

1. Innledning
1.1

Bakgrunn

I forbindelse med budsjettbehandlingen i møte 13.12.2007 gjorde kommunestyret følgende
vedtak:
”Rådmannen bes legge fram en frivillighetsmelding, med fokus på partnerskap mellom
kommunen og frivillige organisasjoner, til politisk behandling i løpet av første halvår 2008”.
Senere ble oppdraget presisert slik i en egen sak:
1.
2.

3.

Kommunens frivillighetsmelding utarbeides i løpet av 2008 slik at den kan
sluttbehandles av kommunestyret før årets utløp
Meldingen skal primært bidra til å utvikle og forankre felles holdninger og mål til
frivilligheten i Kongsvinger kommune innenfor områdene:
a)
Verdier og mål for utviklingen av frivilligheten i Kongsvinger kommune
b)
Kommunens politikk i forhold til de frivillige organisasjonene
c)
Frivillig arbeid i kommunale tjenester
d)
Strukturert samarbeid mellomkommunen og frivillige organisasjoner
Frivillighetsmeldingen utarbeides som en rådmannssak. til støtte i arbeidet
opprettes en styringsgruppe bestående av tre komitéledere supplert med 1-2
representanter fra det frivillige”.

Rådmannen la 20.02.2009 fram sitt forslag til Frivillighetsmelding 2009 – 2011 , og denne ble
sendt ut på høring. Deretter ble den behandlet i kommunestyret i sak 44/09 den 31.03.09 og
hadde følgende vedtak:
1. Forslag til Frivillighetsmelding av 20.02.2009 med visjon, mål og
handlingsprogram godkjennes som Kongsvinger kommunens frivillighetspolitikk
for perioden 2009-2011.
2. Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne kontaktpersoner for frivilligheten på
politisk nivå og medlemmer til styret i Frivillighetssentralen

4

3. Opprettholde en gruppering av de frivillige organisasjonene, avgrenset til 4
hovedkategorier:
Idrettsorganisasjoner (med Idrettsrådet som overbygning)
Velforeningene (med Kongsvinger Storvel som overbygning)
Kulturorganisasjonene
Sosiale og humanitære organisasjoner (inkludert religiøse)
4. Daglig leder i Frivillighetssentralen skal fortsatt være kommunalt ansatt.

2. Frivilligheten i Kongsvinger
Frivillighetsmeldingen 2009 – 2011 ga følgende beskrivelse av frivilligheten i
Kongsvinger: (Denne beskrivelsen er fortsatt godt dekkende for det frivillige arbeidet og
organiseringen av den)
I dette kapittelet presenteres i korte trekk frivillig sektor i Kongsvinger og dens betydning for
Kongsvinger. Det gis ikke en oversikt over all frivillig virksomhet i Kongsvinger. Det er
svært vanskelig å definere og kategorisere mangfoldet av frivillig innsats. Med frivillig
innsats menes i denne meldingen:
”Ulønnet innsats (arbeid) gjort av fri vilje som er utført av enkeltpersoner, grupper og
foreninger og som kommer individer eller grupper til gode”

2.1

Kort presentasjon av de frivillige organisasjonene i
Kongsvinger

I Kongsvinger var det i 2007 registrert over 300 foreninger. Oversikten er ikke komplett og
vil naturlig nok endre seg over tid. Noen foreninger legges ned og nye kommer til og det er
ikke alltid at kommunens foreningsregister er oppdatert. Det er igangsatt et arbeid for å på
plass et foreningsregister, og foreningene har selv et ansvar for å holde dette oppdatert. På
tross av disse manglene gir registeret en bra oversikt over omfanget av organisasjonslivet i
Kongsvinger. Foreningene tilbyr et meget stort mangfold av aktiviteter og tilbud til
lokalbefolkningen. I denne meldingen er foreningene gruppert i følgende kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.

Idrettsorganisasjoner.
Velforeninger
Sosiale og humanitære organisasjoner
Kulturorganisasjoner
Andre organisasjoner

I tillegg kommer alle enkeltfrivillige som ikke er medlem i noen forening, men som gjør en
betydelig frivillig innsats. Vi har ingen oversikt over hvor mange dette kan dreie seg om, men
det er en økning i antall enkeltfrivillige som henvender seg til foreninger eller
frivilligsentralen der de tilbyr sin bistand.
Nedenfor gis en kort presentasjon av de 5 kategoriene av foreninger i Kongsvinger.
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Idrettsorganisasjoner
Idretten har den største medlemsmassen med nærmere 8000 medlemmer i Kongsvinger
(Kilde: Idrettsrådet). I foreningsregisteret er det registrert over 40 idrettslag . I tillegg
kommer bedriftsidrettslagene. Idretten i Kongsvinger arbeider for at alle skal gis mulighet til
å drive idrett ut i fra sine interesser og behov. Den største foreningen har over 850
medlemmer, fra de minste til seniorlaget. Det er over 200 voksne trenere og ledere som
bruker av fritiden sin på den viktigste fritidssysselen i byen.
Velforeninger
I foreningsregisteret er det 35 velforeninger. Velforeningene arbeider for å skape et trygt og
godt lokalmiljø i de bydelene og grendene de har ansvaret for. Velene i Kongsvinger arbeider
med alt fra drift (og etablering) av grendehus, lekeplasser, badeplasser, friområder samt
arrangementer og andre aktiviteter som bidrar til trivsel i det enkelte lokalsamfunn. Velene
avgir også høringsuttalelser til diverse planer (Kongsvinger Storvel som
samarbeidsorganisasjon).
Sosiale, humanitære og religiøse organisasjoner.
Det er registrert 39 sosiale og humanitære organisasjoner i Kongsvinger. Pr. dato har en ikke
oversikt over antall religiøse foreninger, siden det er flere foreninger i hvert trossamfunn. I
tillegg til disse kommer alle brukergruppene for ulike diagnoser og sykdommer. Disse
organisasjonene utfører oppgaver som besøkstjeneste, likemannsarbeid, kurs for pårørende,
leksehjelp, transport og turer, hyggekvelder og tilstelninger på institusjoner, lotterier m.m..
Enkelte av disse oppgavene er også et supplement til de offentlige tjenester.
Kulturorganisasjoner
Det er en stor bredde over kulturorganisasjonene i Kongsvinger. I overkant av 50 foreninger
finnes innenfor denne kategorien, og deres virksomhet spenner over et meget vidt felt fra
kulturminnevern, teater, husflid og håndverkslag til sang og musikk. Kulturorganisasjonene
bidrar til å skape trivsel både for de som deltar som aktører og tilskuere.
Andre organisasjoner
De resterende over 100 organisasjonene i Kongsvinger finnes innenfor kategoriene barne- og
ungdomslag, dyr- og fugleforeninger, hagelag, næringsorganisasjoner, innvandrerforeninger,
jeger- og fiskeforeninger, miljø- og friluftslivsforeninger, politiske foreninger,
pensjonistforeninger og hobbyforeninger.
Foreningsregisteret
Kongsvinger Kommune arbeider for tiden med et nytt oppdatert foreningsregister.
Revideringen av Frivilligmeldingen har bl.a kartlagt at en ikke har en tilstrekkelig oversikt
over lag og foreninger i Kongsvinger Kommune.
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Servicetorget i kommunen har til tider stor etterspørsel etter oversikt over lag og foreninger.
Et foreningsregister er også et meget nyttig verktøy for å kunne kartlegge den frivillige
aktiviteten som skjer i regi av organisasjonene i kommunen.
Fra 2012 må alle lag og foreninger som søker om tilskudd eller leie av kommunale
haller/gymsaler/anlegg være registrert i kommunens foreningsregister.
Registreringen gjøres via : http://kongsvinger.kommune.no/Foreningsregister/

2.2

Frivillige organisasjoners betydning

I arbeidet med Frivilligmeldingen 2009- 2011 ble det foretatt dybdeintervjuer med ildsjelene i
de forskjellige lag og foreninger hvor de ble spurt om foreningenes rolle og hvilke resultater
de skapte i Kongsvinger. Alle foreningene mener at den frivillige innsatsen er svært viktig.
Dette ble begrunnet på følgende måte:










2.3

Gjøre det trivelig å bo her gjennom å vedlikeholde anlegg og fellesplasser
Det sosiale samholdet og fellesskapet, bidrar til tilhørighet
Kommer alle grupper i lokalsamfunnet til gode, spesielt barn og ungdom som har
et godt kultur- og idrettstilbud
Betyr mye for livskvaliteten
Dekker et behov i samfunnet som det offentlige ikke dekker
Det er mange i samfunnet som sliter og der kan vi være med på å dekke et behov
Bidrar til å dekke et behov hos enslige og eldre som ikke har barn
Bidrar til å profilere byen gjennom arrangementer
Aktivitet og engasjement

Utfordringer for frivillige organisasjoner i Kongsvinger

Under intervjuene ble også foreningene spurt om hvilke utfordringer de står foran. Et stort
flertall av foreningene opplyste at det er en utfordring å rekruttere til styrer og utvalg samt
medlemmer til dugnadsinnsats. For flere av foreningene viste det seg at leder og styre hadde
hatt lang fartstid og at det var vanskelig å få medlemmene til å engasjere seg i leder- og
styreverv. Det viste seg også at det som oftest var styret og et varierende antall andre aktive
som bidro med dugnadsinnsats, men flere av foreningene viste til at det gikk lett å få med folk
på dugnad, spesielt ute i grendene. For flere av foreningene var det også en utfordring at man
hadde store utgifter til anlegg og bygningsmasse og at det var tendenser til ”forgubbing” og
slitasje. Det var ikke lett å rekruttere ungdom til foreningene lenger.

2.4

Enhetene i kommunen

Ulike enheter (enhetsledere) ble også intervjuet med spørsmål om frivillighetens betydning.
Enhetene i kommunen mener også at frivillig innsats er viktig for Kongsvinger. Den
omfattende virksomheten til idretts- og kulturforeninger bidrar gjennom sine tilbud til å styre
barn og ungdom inn på meningsfulle aktiviteter. Innenfor skole-oppvekstsektoren bidrar
organisasjonene til en rekke aktiviteter knyttet til idrett, kultur, jakt/fiske, leksehjelp m.m..
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Innenfor velferds- og tjenesteenhetens områder bidrar foreningene med besøkstjeneste,
dagsenteraktiviteter, transport, hjelpe eldre til lege m.m. Frivilligsentralen i Kongsvinger, som
er kommunalt drevet, mener at de frivillige er en stor ressurs og et viktig supplement til
kommunens virksomhet.
I Kulturdepartementets frivillighetsmelding vises det til at det i Norge i 2004 ble utført 200
millioner timer frivillig arbeid i Norge. Dette tilsvarer 113500 fulltidsårsverk og utgjør ca 4.5
% av den økonomisk aktive befolkningen i Norge. 58% av den norske befolkningen er aktive
i frivillig arbeid. Nå har vi ikke en detaljert oversikt over hvor mange medlemmer som er i
alle foreningene i Kongsvinger, enkeltfrivillige som yter frivillig innsats eller hvor aktive de
er. Ut i fra en grov beregning kan det antas at halvparten av Kongsvingers befolkning er
økonomisk aktiv. Ut i fra de nasjonale beregninger og med utgangspunkt i en nasjonal
prosentandel på 4.5% av den økonomisk aktive befolkningen, kan man anta at det utføres ca
400 fulltidsårsverk i frivillig innsats i Kongsvinger. 400 årsverk i frivillig innsats kan
innebære en ”markedsverdi” på nærmere 150 millioner kroner. Det er liten tvil om at den
frivillige innsatsen i Kongsvinger også har meget stor økonomisk verdi

3. Utviklingstendenser og verdier
Frivillighetsmeldingen for 2009- 2011 beskrev følgende:

3.1

Utviklingstendenser

Kongsvinger er en kommune med et meget stort antall foreninger og en betydelig frivillig
virksomhet som skaper store verdier, trivsel, tilhørighet og velferd gjennom sine aktiviteter.
Likevel står Kongsvinger overfor store utfordringer i tida som kommer. Kommunens
økonomi kunne vært bedre, folketallet vokser lite til tross for byens relative sentrale
beliggenhet og utfordringene innenfor næringslivet har ikke blitt mindre etter finanskrisen
høsten 2008. Flere undersøkelser viser også at Kongsvinger scorer svakt på viktige
indikatorer, mens andre undersøkelser viser at kommunen er en attraktiv kommune. Bildet er
således ikke entydig. Kongsvinger står, som resten av landet overfor store utfordringer som
vil kunne påvirke både kommune og de frivillige organisasjonene. Noen av disse
utfordringene er:














Samfunnet preget av stor mobilitet – flytting og pendling
Tida preges også av oppløsning av familier – mange etterlyser nabokjerringa
Barneomsorgen ivaretas i større grad av fellesskapet
Kulturen vår er preget av et sterkt fokus på vellykkethet som er knyttet til god
materiell standard. Vi skal lykkes både i og utenom jobb
Et økende antall personer blir av ulike årsaker uføretrygdet, også yngre personer
Rusproblematikk og psykiatri representerer i dag store utfordringer.
Vi blir i økende grad et flerkulturelt samfunn
Vi blir stadig flere eldre
På den annen side har samfunnet aldri hatt så mange friske og spreke pensjonister
Det er et helseproblem i dag at vi beveger oss for lite
En markant svekkelse av ungdoms organisasjonstilknytning
Det er en økning i frivillig innsats for å nå bestemte mål (ad-hoc preget innsats)
Store forventinger til at det offentlige skal løse ulike behov gjør at det er et stort
press mot offentlig økonomi, og større behov for prioritering av oppgaver.
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3.2

Verdier

Kongsvinger kommune vil bygge videre på det store engasjementet som finnes innenfor de
frivillige organisasjonene og ønsker å bidra til at dette engasjementet videreutvikles for å
gjøre Kongsvinger til en enda bedre kommune å bo i. Det er gjennom felles innsats det
skapes trivsel og utvikling. Frivilligheten må også verdsettes gjennom økt oppmerksomhet
for at man skal kunne opprettholde dagens store engasjement og motivere for enda mer
frivillig innsats overfor grupper der det kan være spesielle behov. Kommunen har et klart
ansvar for å motivere til økt frivillig innsats og dugnadsarbeid, til bredde og mangfold i
foreningslivet og tilrettelegging gjennom gode rammevilkår og forutsigbarhet slik at frivillig
innsats kan være et supplement til offentlig og privat virksomhet. En bedre dialog og en bred
medvirkning fra frivillige organisasjoner vil kunne skape sterkere forståelse, bedre prosesser
og sosial kapital (gjensidig tillit) som vil kunne bidra til et sterkere engasjement og fellesskap.
Kongsvinger kommune vil være en åpen kommune for nye ideer og samarbeidstiltak.
Kulturdepartementet har i Frivillighetsmeldingen vist til den store betydningen som frivillige
organisasjoner har i det norske samfunnet, og undersøkelser viser også at Norge, sammen med
Sverige, er verdensmester i frivillighet. Det er et mål og en bred tverrpolitisk enighet om at
frivillig innsats er et gode både for samfunnet og den enkelte innbygger. Dette begrunnes
bl.a. ved organisasjonenes betydning i demokratiarbeidet, at de kan være et alternativ og et
korrektiv til kommunal og privat virksomhet, at de er innovative ved at de påpeker mangler
og behov i samfunnet og at de er tradisjonsbærere.
Organisasjonene representerer et stort mangfold og frivillig innsats gir grunnlag for personlig
utvikling og kontakt. Verdien av frivillig innsats er betydningsfull, både for den enkelte og
samfunnet uavhengig av hva slags forening man tilhører. Slik sett kan det være like verdifullt
å være medlem i en forening der man dyrker ”egeninteressen” som å være medlem i en
forening der formålet i større grad kan være å hjelpe andre. Foreninger med aktiviteter der
egeninteressen står i fokus bidrar også til å skape sosial kapital, samhold, tillit, trivsel og
velferd og kan virke forebyggende i ulike sammenhenger. Robert Putnam, en amerikansk
forsker som har forsket mye på frivillighet i USA, trekker ofte fram sangkor som et av de
beste eksemplene på foreninger som bidrar til å skape sosial kapital. Putnam mener også at
sivilsamfunnet er den største produsenten av sosial kapital. Vi har derfor lagt dette til grunn
når vi ikke ønsker å ”gradere” ulike foreningers samfunnsmessige betydning.
Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, har sagt det på denne måten i et
temahefte om frivillighet fra Kommunal Rapport:
”Uten frivillig innsats stanser samfunnet. Det er deltakelse i ubetalt, men samfunnsnyttig
arbeid som gjør oss til borgere, og som gjør nærmiljøet til noe mer enn en sammenrasket
ansamling bygninger. Så svaret på spørsmålet om hvem som tjener på det, er verken deg
eller meg, men alle”.
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4. Hva har skjedd etter at meldingen var ferdig?
 Tilskuddsordning for Frivillighet
Det er etablert en tilskudds ordning for frivillighet basert på partnerskapsordning med
minimum 6 måneders varighet

 Omorganisering av Frivilligsentralen
Sentralen ble først organisatorisk plassert i Rådmannsteamet, men fra 1.8. 2011 flyttet
over til Kultur & Fritidsenheten .

 Etablering av et styre for Frivilligsentralen
Styret har bestått av 1 politisk repr., 1 repr. fra administrasjonen ( har vært fraværende
det meste av perioden, inntil enhetsleder for Kultur & Fritid kom inn i styret), 1 repr.
fra idretten, 1 repr. fra kulturorg., 1 repr. fra humantær org. Og 1.repr. fra Kongsvinger
Storvel
.

 Nye aktiviteter via Frivilligsentralen:
 Samhandling med frivillige:
Samarbeidet med frivillige organisasjoner og utvikling av dette, har i hovedtrekk vært
med sosiale/humanitære organisasjoner.
 Med flerkulturelt fokus:
o Torsdagskaffe
o Paletten (nå i formelt samarbeid med Røde Kors, Kongsvinger mottak og GIV)
o Flyktningeguideprosjektet (endring i prosjektet fordi Kongsvinger kommune
har trukket seg ut. Tilbudet når nå flere brukere; bla de som er tilknyttet
mottaket, og skal utvikles til å omfatte også gruppeaktiviteter. Samarbeid med
Røde Kors + Kongsvinger Lions)
 For eldre:
o To nye dagtilbud (Austmarka og Langeland)
o Frisørtransport (samarbeid med Kiwanis Kongsvinger)
o Den kulturelle spaserstokken (medansvar for servering før forestillingene i
Rådhusteatret)
o Pensjonistuniversitetet (samarbeid med Biblioteket og Folkeuniversitetet)
 For familie:
o Trilletreffen ( i samarbeid med Røde Kors Barnehjelpen)
 Fysisk aktivitet:
o Gågruppe
o Qi-gong trening
 Diverse:
o ” Slagkafè ( Samarbeid med Landsforeningen for slagrammede)
o Internasjonale matboder på byfesten (Samarbeid med Kongsvinger mottak og
innvandrerorganisasjonene)
o Matkurs i Internasjonal mat
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o ”Boken kommer” (Samarbeid med biblioteket og Kiwanis club)
 Under utvikling:
o Seniorrevy/teater i samarbeid med Glåmdalsrevyen, Scene U og Teater i
Glåmdal
o Psykiatrisk dagssenter/mental helse etablering av samarbeid med frivillige lag
og foreninger
o Nærmiljøsenteret – utvikling av lederkurs for ungdom innen foto,
film,,redigering,lys og lydmiksing
o Ungdomsarrangørene – utvikling av tilbud til barn og ungdom

5. Visjon og mål
I den Frivilligmeldingen som ble vedtatt i kommunestyret sak 44/09 var det laget en
overordnet visjon med delmål. Denne visjonen og disse delmålene legges til grunn for det
videre arbeidet med Frivillighet i Kongsvinger kommune.

Rikt liv sammen
5.1

Mål

Det overordnede målet må være bedre livskvalitet for alle i Kongsvinger.
Kongsvinger kommune ønsker å:
 Sette fokus på tilrettelegging som styrker den frivillige innsatsen i Kongsvinger
 Sette fokus på etablering av samarbeidsarenaer og møteplasser
 Sette fokus på bedring av samhandlingen gjennom etablering av samarbeidsavtaler og
partnerskap

Mål 1:

Opprettholde og styrke den frivillige innsatsen i Kongsvinger

Begrunnelse: Kongsvinger kommune ønsker å få optimalisert det frivillige engasjementet
fordi det har så mange positive virkninger både for den enkelte og for samfunnet. Lag og
foreninger er viktige medspillere i arbeidet med å skape trivsel, tilhørighet, identitet og
samhold i Kongsvinger og sivilsamfunnet har stor betydning i arbeidet med å skape sosial
kapital.
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Mål 2:

Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og
kommunen

Begrunnelse: Det er i dag få felles møteplasser mellom kommunen og lag og foreninger. For
å bedre dialogen både mellom kommune og lag og foreninger og mellom foreningene må det
etableres møteplasser der aktørene kan treffes i fellesskap for å bygge sosiale nettverk og tillit.

Mål 3:

Etablere forpliktende samarbeid mellom frivillige organisasjoner og
kommunen

Begrunnelse: Der kommunen ikke strekker til med sine tilbud og tjenester er det behov for å
etablere forpliktende samarbeidsformer mellom kommune og frivillighet. for å kunne gi et
bedre og utvidet tilbud til kommunens innbyggere.

En hovedforutsetning er at samarbeidsavtalene ikke skal benyttes slik at de skal erstatte
arbeider som i dag utføres av de enkelte enhetene i Kongsvinger kommune.
Samarbeidsavtalene skal være en effektiv form for å kunne utvikle og omsette felles ideer til
gode resultater både for den enkelte, for lag og foreninger og for kommune

5.2: Realisering av visjoner og mål
Frivilligsentralen vil være et viktig knutepunkt for å kunne realisere kommunens visjoner og
mål.

I dag er sentralen organisert med et styre med følgende representasjon:
1 politisk representant valgt av kommunestyret
1 representant fra rådmannsnivå (enhetsleder Kultur & Fritid)
1 representant fra Kongsvinger Idrettsråd
1 representant fra Kongsvinger Storvel
1 representant fra kulturorganisasjoner
1 representant fra en humanitær organisasjon
Styret har ingen bestemmende/ instruerende myndighet. Det har derfor virket som en
ressursgruppe og innstillende organ i forbindelse med tilskudd Frivillighet.

5.3 Fremtidig organisering av Frivilligsentralen
Den kommunale Frivilligsentralen bør ha to forankringspunkter for å være et knutepunkt for
gjennomføring av kommunens visjoner og mål:
 Politisk forankring
 Ressursgruppe som representerer frivilligheten
Den politiske forankringen er viktig for å befeste frivillighetens betydning i forhold til det
kommunale systemet, og kunne bringe videre saker for politisk behandling.
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I behandlingen av den forrige meldingen ble det pekt på at Frivilligsentralen i større grad
skulle fungere som et knutepunkt og katalysator for frivilligheten enn en ”kommunal
organisasjon som driver sin egen frivillige virksomhet”.
Den organiseringen som ble valg har ikke fungert i en slik grad som en hadde tenkt og
forventet. Frivilligheten har ikke i så stor grad som en hadde ønsket dominert og styrt
Frivilligsentralens virke. Styret ser det derfor som en bedre løsning at det i stedet for et styre
knyttes opp til en ressursgruppe som representerer frivilligheten. På denne måten har en tro
på at det er de som er genuint opptatt av frivillighet som kan knyttes opp til Frivilligsentralens
virke og på den måten være med på å utvikle den til et knutepunkt for frivilligheten.
Styret ser det som positivt at Frivilligsentralen forankres administrativt til Kultur og
fritidsenheten som i dag er den kommunale enheten som i størst grad har sitt virke opp mot de
frivillige organisasjoner. Handlingsprogrammet som er foreslått tar opp i seg flere av
tiltakene som var foreslått løst i perioden 2009-2011, men en har nå foreslått en annen
forankring for gjennomføring av tiltakene. Der det i forrige melding var ordfører/rådmann
som var ansvarlig for gjennomføringen så er det i handlingsprogrammet for 2012-2015
foreslått at det er Enhetsleder for kultur og fritid og daglig leder av Frivilligsentralen som er
ansvarlig.

6. Handlingsprogram
Handlingsprogram FRIVILLIGHET – Kongsvinger 2012-2015
Oppsummert kan forslag til visjon, mål og handlingsprogram med ansvar for gjennomføring
og tidsplan presenteres i matriseform.
Visjon
Mål

Rikt liv sammen
1.
2.
3.

Tilrettelegge for å opprettholde og styrke den frivillige
innsatsen
Etablere et godt samarbeid mellom frivillige
organisasjoner og Kommunen
Etablere samarbeidsavtaler mellom frivillige
organisasjoner og kommunen

Mål 1: Tilrettelegge for å opprettholde og styrke den frivillige innsatsen
Tiltak
Synliggjøring

Støtte og tilskudd

Beskrivelse
Frivilligheten omtales som eget område på
kommunens Web-sider
Frivillighetsregister og aktivitetskalender
gjøres mest mulig komplett (også Web)
Utvikle og kommunisere ut
tilskuddsordninger/ samarbeidssavtaler
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Ansvarlig
Service- og

Frist

kommunikasjonssjef

06.2012

Enhetsleder/
Dagl.leder FS

Løpende

Mål 2: Etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen
Tiltak

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Omorganisering av
Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal være et knutepunkt
for de frivillige organisasjonene.
Frivilligsentralen skal organiseres med en
ressursgruppe fra frivilligheten og med 2
politiske representanter fra Komite for
Næring/Kultur og Miljø og enhetsleder for
Kultur/Fritidsenheten. Frivilligsentralen
skal ha samme finansiering som i dag med
tilskudd fra staten og fra kommunen.
Ressursgruppen for Frivilligsentralen består
av min. 5 personer og fungerer som et
samarbeidsutvalg mellom kommunen og
frivilligheten. Ytterligere personer kan
trekkes inn i ved behov
Gjennomgå statuttene for prisen og
reetablere den som en av de viktigste
prisene i Kongsvinger-samfunnet
I regi av Kultur/ Fritidsenheten/
Ressursgruppa/ Frivilligsentralen skal det

Ordfører/rådmann
Enhetsleder/
Dagl.leder FS

06.2012

Ordfører/rådmann/

10.2012

Samarbeid mellom
kommune og
frivilligheten
Frivillighetsprisen
Årlig
frivillighetsmarkering

Enhetsleder/
Dagl.leder FS

Enhetsleder/
Dagl.leder FS
Enhetsleder/
Dagl.leder FS

04.2012

Dag.leder FS

Løpende

Fra 2012

utvikles en årlig markering av frivilligheten.
Foreningsregister

Bidra til å ha et oppdatert foreningsregister i
Kongsvinger kommune

Mål 3: Etablere samarbeidsavtaler mellom frivillige organisasjoner og kommunen
Tiltak
Standard
samarbeidsavtale
Formalisere
eksisterende
samarbeidsforhold
Offentliggjøring
Samarbeidsavtaler

Beskrivelse
Etablere en omforent standard for
samarbeidsavtale
Konvertere etablerte uformelle
samarbeidsformer til formelle samarbeidsavtaler i henhold til standarden.
Alle samarbeidsavtaler offentliggjøres
løpende på kommunens Web under
Frivillighet
Målsettning om at det eksisterer minst 5
samarbeidsavtaler med bindningstid på
mininimum 6 mndr.
Inngåtte samarbeidsavtaler evalueres,
eventuelt endres eller avvikles i god tid før
utløpstid.

Ansvarlig
Enhetsleder/
Dagl.leder FS
Enhetsleder/
Dagl.leder FS

Frist
06.2012

Service- og
kommunikasjonssjef
Enhetsleder/
Dagl.leder FS

Løpende

08.2012

Løpende

Handlingsprogrammet legges fram for komite for Næring/Kultur/Miljø for årlig revidering.

14

15

