Velkommen til FrivilligFORUM
02.juni 2021 kl. 12.30 – 15.00

Hva skjer?
• Tilskotsseminar 14. september 2021 kl 10-14 (digitalt)
• Svar høringsuttale på kulturstrategien er 15. september.
https://mrfylke.no/om-oss/planar-planarbeid-oghoeyringar/hoeyringar/fylkesstrategi-for-kultur-frivilligsektor-og-arenaer-for-perioden-2021-2025
• Nytt FrivilligFORUM 23.september 2021 (foreløpig dato)
– Frivillighetens år 2022
– Tiltak og prioriteringer videre på frivillighet i fylket

FRIVILLIGHET
• 75% er medlemmer
• 51% er givere
• 66% er frivillige
• 68% deltar i aktivitetene
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Organisasjonene gleder seg

Kommunene gleder seg
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Signalarrangementene
Læringsdagen Verdens helsedag Sykkelturen Nordkapp – Arendalsuka
Studentenes Frivillighetsprisutdeling Tur med en du ikke kjenner
Friluftslivets uke Strandryddeaksjonen TV-aksjonen Operasjon Dagsverk
LNU -signal arrangement for barne og ungdomsorganisasjonene

HVOR SEES VI NESTE GANG?
•

8. juni KS FRIVILLIGHETSKONFERANSE

•

23. juni kl 14 KULTURYTRING DRAMMEN - Biblioteket

•

18. august kl 10.30 ARENDALSUKA – Frivillighetsteltet

•

Ca 25 august ÅPNING AV SØKNADSPORTAL – infomøte

•

ca 15. september INFORMASJONS OG INNSPILLSMØTE FOR
ORGANISASJONER

•

5. desember ÅPNINGSARRANGMENT – Rådhuset i Oslo

FØLG MED OG SPØR OSS GJERNE!
• www.frivillighetensår.no
• https://www.facebook.com/frivillighete
nsar2022
• birgitteb@frivillighetnorge.no
• Tlf. 9064 0993

HVA ER SUKSESSFAKTORER FOR INKLUDERING AV
FRIVILLIG INNSATS I KOMMUNALT
FOLKEHELSEARBEID?
Presentasjon for FrivilligFORUM 2. juni 2021
Gøril Groven, Møreforsking

KUNNSKAPSGRUNNLAG (RAPPORT 2103)
Problemstillinger:
• Hva kan gjøres i Møre og Romsdal for å inkludere frivillig innsats og ideelle
organisasjoner mer i folkehelsearbeidet, særlig de som utøver kulturelle
aktiviteter?
• Hva gjør de som lykkes med godt samarbeid rundt frivillig/ideell kulturinnsats i
kommunen, og hva er samarbeidsmodeller og suksesskriterier for dette?
4 datakilder:
• Forskningslitteratur på feltet
• God Helse årsrapporter (M&R)
• Spørreundersøkelse blant kultursjefer i kommunene i fylket (N=18)
• 3 case i fylket med godt samarbeid: Intervjuer med deltakere (14 informanter)

https://www.moreforsk.no/publikasjoner/rapporter/samfunn/inkludering-av-frivillig-innsats-i-kommunalt-folkehelsearbeid/1075/3517/

FORSKNING VISER (1)
• Sammenheng mellom deltakelse i frivillig arbeid og helse

– De som deltar i frivillig arbeid har bedre helse enn den øvrige befolkningen. Uklare årsakssammenhenger,

• Sammenheng mellom kulturdeltakelse og helse. Kultur ansees som et viktig virkemiddel i
folkehelsearbeidet fremover
• Bedre helse og livskvalitet blant de som benytter kulturtilbud.
• Det er derimot relativt lite forskning om frivillig innsats i offentlige og offentlig finansierte
kulturinstitusjoner

• Frivillig innsats er ikke gratis

– Suksesskriterier for mer inkludering av frivillig innsats i folkehelsearbeidet ligger på organisering. Lønnede,
koordinerende ressurser enten hos kommunen eller frivilligheten.
– Organisering av frivillig arbeid involverer i hovedsak rekruttering, registrering, mottak og koordinering av
oppgaver og aktiviteter for kommunen.

• En aktiv frivillighetskoordinator i kommunal stilling er av stor betydning for opplevelsen av
den frivillige innsatsen
– både for de frivillige og mottakerne av frivillige tjenester

FORSKNING VISER (2)
• Offentlig sektor bør bidra med opplæring av frivillige

– Dette kan bidra til bedre kommunikasjon, forventningsavklaringer for begge parter og organisering av frivillig
innsats

• Uformell, usystematisk og ukontrollerbar informasjonsflyt preger noe av utfordringen
med frivillig-offentlig samarbeid
– God kommunikasjon viktig for godt samarbeid, med svært mange og ulike aktører involvert krever det
struktur og forutsigbarhet

• Anerkjennelse og motivasjon viktig for rekruttering og ivaretakelse av frivillige
– Frivillige som deltar i frivillig arbeid ledet av betalte ansatte er mest motivert
– Belønne ubetalt arbeidsinnsats på andre måter

• Forutsigbarhet og stabilitet i oppfølging av frivillige: Ressurser og engasjement

– Selv om økonomi er en vesentlig barriere for frivillig innsats , vises det til andre typer tilrettelegging som
offentlig sektor kan bidra med som er av økonomisk betydning for frivilligheten. Dette kan være disponible
lokaler, rimelig elle gratis leie, hjelp til opplæring, koordinering og planlegging.

• Rekruttering av nye frivillige: Ta hensyn til deres ulike livsfaser

– Nyere forskning viser at færre er villig til å forplikte seg - ikke-frivillige ønsker bare å delta hvis de selv kan
bestemme omfang og tidspunkt.
– Diskrepans mellom frivilliges ønske om løsere tilknytning til frivillig innsats, og det offentliges behov for
stabilitet og forutsigbarhet.

SPØRREUNDERSØKELSE
BLANT KULTURSJEFER/-LEDERE I KOMMUNENE
• Undersøkelsen gjennomført i november 2020
• Skjema sendt til 29 kultursjefer/-ledere elle
andre ansvarlige for kultur i de 26 kommunene i
Møre og Romsdal (basert på ny
kommunestruktur)
• Totalt 18 ledere besvarte undersøkelsen
(svarandel 62 prosent)
• Respondentene representerer 17 kommuner
(65 prosent av de 26 kommunene i M&R)
• De mellomstore kommunene er dårligere
representert (45 prosent) i undersøkelsen enn
de små og de store kommunene (rundt 80
prosent)

Kommunestørrelse
(folketall)
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AKTIVITETER
SOM FRIVILLIGE, LAG OG ORGANISASJONER BIDRAR MED INNEN KULTURFELTET
Tur/friluftsliv

100

Idrettsarrangement

94

Sang/kor

89

Konserter

89

Teater/revy/musikal

83

Musikk/opplæring instrument/korps/orkester

78

Museum

78

Tros-/livssynsmøter

72

Kulturfestival

67

Formidling og veiledning (omvisning, foredrag e.l.)

61

Billedkunst/ kunsthåndverk

61

Språkafé

56

Kunstutstilling

56

Kino

50

Bibliotek

50

Ballett/dans

44

Andre aktiviteter eller tilbud

28

Opera
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• I en stor andel av de spurte
kommunene deltar de frivillige
innen et bredt spekter av
kulturaktiviteter
• Frivillig deltakelse innen
tur/friluftsliv og idrett dominerer,
tett fulgt av
• aktiviteter innen musikk, teater,
museum, kulturfestivaler og tros-/
og livssynsmøter

LAG OG ORGANISASJONER KOMMUNEN SAMARBEIDER MED
Kommunene oppgir oftest samarbeid med
• Idrettslag og idrettsarrangementer
• Friluftsliv og turlag
• Korps
• Festivaler
Men svarene gjenspeiler at samarbeidet er
bredt, med et mangfold av frivillige
organisasjoner.

• Basert på hva
forskningslitteraturen beskrev
som viktig, satte vi opp 12
forhåndsdefinerte «faktorer»
• Vi ba respondentene velge og
rangere de 3- 5 viktigste
faktorene for å få til et godt
samarbeid rundt frivillig
kulturinnsats i kommune.
• Dette har vi kalt
SUKSESSFAKTORER.

SUKSESSFAKTORER
FOR GODT SAMARBEID RUNDT FRIVILLIG KULTURINNSATS
Kultur for samarbeid med frivillige

63

Kort vei mellom frivillige og den kommunale administrasjonen

41

Tilskuddsordninger for frivillige lag og organisasjoner innen kultur

40

Samarbeid med frivilligheten forankret i kommunale planer

21

Evne til å ivareta og gi tilbakemeldinger til frivillige

19

Politisk engasjement for frivillig innsats

17

Oversikt over frivillige lag/organisasjoner/tilbud i kommunen

16

Frivillighetskoordinator, finansiert av kommunen

15

Avklart oppgavefordeling mellom frivillige og kommunalt ansatte

13

At kommunen bistår i opplæring av frivillige

4

Opplæring om frivillig arbeid blant kommunalt ansatte

1

Ildsjeler for frivillig arbeid blant kommuneansatte
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• Vi spurte på samme måte
om BARRIERER

BARRIERER
FOR SAMARBEID OM FRIVILLIG KULTURINNSATS
Dårlig informasjonsflyt mellom partene

43

Samarbeidene er for personavhengig

41

Mangel på økonomisk støtte/tilskudd til tiltak/tilbud

36

Mangel på frivillige

19

Mangelfull koordinering fra kommunens side

18

Lange avstander innad i kommunen (sentrum/utkant)

18

Utfordringer knyttet til stabilitet og forutsigbarhet på frivilliges deltakelse

17

Det er vanskelig for frivillige å få tilgang til lokaler

15

De profesjonelle anser frivillig arbeid som truende for eget arbeid

5

Kompetanse hos de frivillige

3

Organisering av samarbeid medfører for store kostnader
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HVA KAN GJØRES FOR Å ØKE FRIVILLIG KULTURINNSATS I
KOMMUNEN?
Dele og synliggjøre suksesshistorier. Bli anerkjent,
hørt og sett for arbeidet frivilligheten gjør.

Gi frivilligheten annerkjennelse og gjøre alt for at
administreringen av aktivitet skal bli minst mulig
belastende.

Helt avgjørende at vi greier å få med frivillige i
samskapingen, der frivillig innsats oppleves som
meningsfylt for enkeltindividet
Gode rammer for frivilligheten med tanke på tilskuddsordninger.
At frivillig innsats har en verdi for lokalsamfunnet, både for de
som er frivillige og for andre
Innse at frivillighet må organiseres, og at
noen må ha betalt ansvar for dette.

Gode nok tilskuddsordninger.
Gi gratis tilgang til egnede
lokaler til ulik og mangfoldig
aktivitet.

Kommunen bør stille ressurser til disposisjon til å følge opp
de frivillige. Økonomiske tilskudd slik som kulturmidler og
kulturpris bør videreføres.

EKSEMPLER PÅ OFFENTLIG-FRIVILLIG
SAMARBEID I MØRE OG ROMSDAL

SMØLAPULS
Smølapuls – en digital scene for aktører innen kulturlivet i Smøla kommune. Prosjektet er utviklet i samarbeid
mellom kulturarbeiderne i Smøla Nærings- og kultursenter KF, kirken, biblioteket og kulturskolen.

OPPSUMMERING - SUKSESSFAKTORER FOR SMØLAPULS
•
•
•
•
•

Fundert på lang tradisjon for samarbeidskultur (20 år langt samarbeid om kulturkalender).
Rask tilgang på noe økonomiske midler til mindre lønns- og driftsutgifter.
Noen med hovedansvar som sikrer fremdrift, organiserer og tilrettelegger for frivillig innsats. Delvis
gjennom frivillig innsats og gjennom sine kommunale stillinger.
De frivillige får mye positiv respons og anerkjennelse, opplever at den frivillige innsatsen blir
verdsatt.
Sterk lokaltilhørighet og eierskap gir engasjement og lavere terskel for å bidra.

 Særlig punkt 2 og 3 (økonomi + «prosjektledelse») legger grunnlaget for høyere grad av
forutsigbarhet i det frivillige arbeidet.

SAMARBEIDSMODELLEN «UTLØSE FRIVILLIGRESSURSEN FOR GOD
FOLKEHELSE FOR ALLE»
Samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen i Møre og Romsdal og Molde kommune – Utløse
frivilligressursen for god folkehelse for alle. En samarbeidsmodell mellom frivilligheten og Molde kommune.

OPPSUMMERING – SUKSESSFAKTORER FOR SAMARBEIDSMODELLEN
•
•
•
•

•
•

Samarbeidsavtaler – forplikter og tydeliggjør ansvars- og oppgavefordeling.
Kontinuerlig jobbe med å anerkjenne frivillige. Se på hvordan kommunen kan bidra til en ære og stolthet
over innsatsen frivillige gjør.
Redusere byråkrati i møte med frivillige. Frivillighet er ferskvare og må ivaretas idet den kommer.
En utfordring for fremdrift og videreføring kan være at initiativet kom utenfra kommuneorganisasjonen,
reell forankring og eierskap hos ledere og aktører som arbeider med og har ansvar for samarbeid med
frivillig sektor fremstår som avgjørende for implementering av samarbeidsmodellen.
Etablering av friskus.com for oversikt over frivillige aktiviteter og arbeidsoppgaver. Imøtekomme
endringer i frivilligheten – gjøre arbeidsoppgaver tilgjengelig for de som ønsker å yte frivillig innsats.
Opprettelse av kommunal frivillighetskoordinatorstilling.

SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KOMMUNEN OG KULTURRÅD OG
IDRETTSRÅD I ÅLESUND (1)
Samarbeidsavtaler mellom Ålesund kommune og Ålesund kulturråd og Ålesund idrettsråd. Konkrete og tydelige
samarbeidsavtaler som følges opp aktivt og sikrer involvering av frivillige lag og organisasjoner i kommunale
prosesser.

OPPSUMMERING – SUKSESSFAKTORER SAMARBEIDSAVTALER KOMMUNE OG KULTURRÅD OG IDRETTSRÅD
•
•
•
•

Samarbeidet, særlig mellom idrettsrådet og kommunen, bygger på lengre tradisjoner. I forbindelse med
kommunesammenslåingen er samarbeidet styrket ytterligere.
Kommunen er tydelig på behovet for et godt og tett samarbeid med rådene, og i den nye, større
kommunen er dette viktigere enn før.
Kommunen er blitt mer aktiv i å følge opp samarbeidet og øke involveringen av frivilligheten i
kommunale prosesser.
Gjensidig forpliktende samarbeidsavtale som tas på alvor og følges opp i daglig praksis. Tydeliggjøre roller
og oppgaver, samtidig unngå at det blir for omfattende arbeidsbelastning på frivilligheten; hvor er det
viktigst og realistisk å bidra for frivillige.

SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KOMMUNEN OG KULTURRÅD OG
IDRETTSRÅD I ÅLESUND (2)
•

Kommunikasjon og tillit grunnleggende for samarbeidet. Særlig viktig i spørsmål rundt økonomi, være en
positiv medspiller og vise at man vil og kan bidra på andre måter enn økonomi når det kommer initiativ fra
frivillige.

•

Være medspillere, kommunen og rådene har samme mål, men krever jevnlig dialog for å tydeliggjøre det; gode
lokalsamfunn og gode nærmiljø å bo.

•

Kommunen som pådriver –oppriktig interesse og drive for frivilligheten og samarbeidet med dem. Ser og
anerkjenner hvor viktig de er. Bra både for samarbeidet og for det frivillige engasjementet.

•

Tverrfaglig samarbeidsgruppe for å møte frivillige initiativ på en god og effektiv måte.

•

Kommunen må ikke bli for byråkratisk, ta imot og følge opp initiativ fra frivillige raskere og koordinere seg
internt.

•

Finne andre løsninger for å tilrettelegge enn økonomiske tilskudd; kompetanse, opplæring, prosjektstøtte,
søknadsstøtte, subsidiering rundt lokaler, anlegg og bygg, tilskuddsportalen, friskus, dialogmøter, mm.

OVERSIKT OVER SUKSESSKRITERIER FOR ET GODT OFFENTLIGFRIVILLIG SAMARBEID SOM KAN BIDRA TIL ØKT INVOLVERING
AV FRIVILLIG INNSATS I FOLKEHELSEARBEIDET I KOMMUNEN

Overordnet struktur

Bygge samarbeidskultur
og engasjement for et
bredt forankret
samarbeid mellom
kommune og frivillighet
Anbefalinger:
• Lag tydelige og konkrete
samarbeidsavtaler som
følges opp
• Praktiser aktiv oppfølging
av frivilligheten med
involvering og dialog
• Skap forutsigbarhet og
stabilitet i
kommunikasjon,
informasjonsflyt og
økonomiske tilskudd

Organisatoriske forutsetninger

Styrking av frivilligheten

Organisatoriske forutsetninger for
økt involvering av frivilligheten

Samarbeid mellom kommune og
frivillighet må bygge på forståelsen av
frivillighetens særtrekk

Anbefalinger:
• Ha en koordinerende ressurs i
kommunen (feks
frivillighetskoordinator)
• Bruk lokale organisasjonsledd i
frivilligheten (feks
kulturråd/musikkråd, idrettsråd)
• Etabler og drift digitale plattformer
og hjelpemiddel
• Skaff til veie mindre midler eller
bidra med fasilitering for å sette i
gang tiltak og prosjekter raskt
• Sørg for at møtetidspunkter og –
frekvens er tilpasset begge parter
(dagtid vs. kveldstid)
• Jobb for å redusere byråkrati og
tidkrevende prosesser i samarbeidet

Anbefalinger:
• Aksepter frivillighetens egenart: Den er
frivillig og kan ikke gjøres obligatorisk
• Frivilligheten endres i retning av behov
for korte og avgrensede oppdrag (heller
enn langvarige forpliktelser og ansvar)
• Anerkjenn at mange frivillige opplever
presset kapasitet
• Forstå at verdsetting og anerkjennelse
av de frivillige kan være avgjørende for
deres motivasjon og videre innsats – de
fleste frivillige slutter ila det første året
de er frivillige
• Husk at fokus på økt frivillig innsats i
offentlig sektor kan oppleves som en
underkjennelse av arbeidet som gjøres

Fylkesstrategi for kultur
Foto: Håvard Myklebust

Foto: TINGH / Andreas Winter / Kulturavdelinga

Prosess fram mot vedtak og gjennomføring
Kunnskapsinnhenting

Utkast til strategi
Innspel

Politisk vedtak

Økonomiplan med
handlingsprogram og årlig
budsjett (22-25)

Bakgrunn
• Ny kulturmelding og nye nasjonale mål for kulturfeltet
• Regionreforma med nye oppgåver, utvida ansvar og auka
vektlegging av samarbeid
• Auka søkjelys på betydinga deltaking i kulturell aktivitet har
for folkehelsa
• Bærekraftig utvikling som overordna mål for
samfunnsutviklinga

Mål for strategiarbeidet
• Strategien skal gjennom utarbeiding og iverksetting medverke
til:
– Ein kultursektor som er drivkraft for å utvikle gode lokalsamfunn
– Ein kultursektor som er mangfaldig, relevant og tilgjengeleg
– Realisere fylkeskommunal kulturpolitikk ved å prioritere
satsingsområde
– Ei nasjonal kulturpolitisk fornying, ved å avklare roller og ansvar
mellom forvaltningsnivåa for utvikling av kultursektoren i Møre og
Romsdal
– Bidra til utvikling av ein kunnskapsbasert kulturpolitikk

Avgrensingar og dimensjonar
•

Omfattar oppgåver i linja under Kulturdepartementet
– Kunst- og kulturformidling, inkl. språk og formidling av kulturarven
– Idrett
– Frivillig sektor

•

Fylkeskommunen praktiserer eit utvida kulturomgrep
– Strategien vil omfatte tema og problemstillingar i skjeringspunktet inn mot;
•
•
•
•

•

Ivaretaking av kulturarven
Friluftsliv
Folkehelse
Likestilling

Folkehelse og berekraft vil vere to sentrale omgrep
– Dimensjonar og berande element innanfor dei prioriterte satsingsområda

Folkehelse, berekraft og entreprenørskap
•
•
•
•

Kultur og folkehelse i stedsutvikling
Kultur som inkluderings- og læringsarena
Miljøhensyn i kulturelle aktiviteter
Entreprenørskap og innovasjon i kunst- og kultursektoren

Prioriterte satsingsområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ung kunst og kultur,
Profesjonell kunst- og kulturformidling,
Den profesjonelle kunstnaren
Kulturelle og kreative næringar
Arkiv, bibliotek og museum
Frivillig sektor
Anlegg og arenaer for idrett, kultur og frivillig aktivitet
Digitalisering
Forsking og innovasjon i kultursektoren
Oppgåve- og ansvarsfordeling mellom forvaltingsnivåa

Kva vil dette si for frivilligheita?
• Viktige kapittel for
frivilligheita:
–
–
–
–

Frivillig sektor
Ung kunst og kultur
Arkiv, bibliotek og museum
Anlegg og arenaer for idrett,
kultur og frivillig aktivitet
– Digitalisering

Ung kunst og kultur
Prioriteringar:
• Tilgang til kulturtilbod av
høg kvalitet, aktualitet og
relevans.
• Organiserte og
eigenorganiserte arenaer
• Forsking på kultur si
betydning for barn og unge.

Resultatmål:
Støtte opp om tiltak som gir
barn og unge rom til, arena for
og møtestadar til å uttrykke
seg, lære, erfare og utvikle seg
gjennom digitale media
og andre kunstuttrykk

Arkiv, bibliotek og museum
• Livslang læring for alle
aldersgrupper
• Godt samarbeid og samspel
mellom aktørane med eit
særleg fokus på formidling
• Samarbeid med frivilligheita
om dokumentasjon og vern
gjennom bruk

•

•

•

Støtte samarbeidsprosjekt og -tiltak
som bidreg til inkludering og livslang
læring for alle aldersgrupper, uansett
sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn
Støtte forskings- og
formidlingssamarbeid mellom aktørar i
ABM-sektoren som utviklar aktørane
sin funksjon og tenester
Bidra til å
knytte saman ulike typar kulturminne
til ein felles kulturarv, for å ivareta og
utvikle særtrekk og identitet i byar
og tettstader

Anlegg og arenaer for idrett, kultur og frivillig
aktivitet
• Egna anlegg for idrett, fysisk
aktivitet og kultur skal vere
tilgjengelege for alle
• Anlegg tilpassa
aktivitetsprofilen i befolkninga
• Ombygging og rehabilitering
av eksisterende
bygningsmasse
• Auka fordeling til kulturbygg

• Prioritere eit større mangfald
av anlegg og arenaer som
bidreg til variert organisert og
eigenorganisert kvardagsaktivi
tet i kultur og idrett
• Bidra til at anlegg og arenaer
for kultur og idrett blir mest
mogleg funksjonelle og
miljøvennlege

Digitalisering
• Samarbeidsprosjekt om å ta
i bruk ny teknologi
• Digital formidling av kunstog kulturtilbod
• Tilgjengeleggjering av
kulturdata
• Digital kompetanse og
språkbarrierer

•

•

Stimulere tverrfaglege initiativ som
bidreg til digital tenesteutvikling og
innovasjon på kunst- og kulturfeltet
Bidra til meir relevant og tilgjengeleg
kunst- og kulturtilbod gjennom bruk
av opne kulturdata og digital
tilrettelegging

Frivillig sektor
Nøkkeltal:








Den frivillige innsatsen i Norge svarar til 142 000 årsverk. Frivillig
arbeid bidrog med ei verdiskaping som svarar til 78 mrd. kroner
63 prosent av befolkninga over 15 år har utført frivillig arbeid det
siste året
17 prosent av innvandrarane deltek i frivillig arbeid
78 prosent av befolkninga er medlem i minst ein organisasjon, 48
prosent er medlem i minst to organisasjonar
Frivilligheita er størst innanfor kultur og fritid, med 53 prosent av
dei frivillige årsverka. Idretten åleine sto for om lag 25 prosent av
dei
Hushaldningane dekker 45 prosent av organisasjonane sine
driftsinntekter, det offentlege 44 prosent og 12 prosent andre
private aktørar
I Møre og Romsdal er det om lag 3 200 frivillige lag og
organisasjonar. Basert på nasjonale tal, har 142 000 personar
utført frivillig arbeid i 2019. Verdiskapinga svara til 3,9 mrd. kroner
(Frivillignorge.no, SSB, Norsk Kulturindeks)

Utviklingstrekk:
•
•
•
•
•

Differensiering og spesialisering
Rekruttering
Demografiske endringar
Tryggleik og trivsel
Virtuell frivilligheit og
digitalisering

Frivillig sektor
Prioriteringar:
•

Høg deltaking i frivillig verksemd viktig
–

•
•

Resultatmål:
•

Rekruttere, utvikle og behalde

Inkludere grupper som i liten grad er
•
representert i frivillig arbeid
Samarbeid og samskaping mellom ulike
aktørar i frivillig sektor, kulturliv,
•
lokalsamfunn,
kommune, offentlege aktørar og
næringsliv

Støtte tiltak og prosessar for å styrke
frivillig sektor sitt arbeide med å
rekruttere, utvikle og å behalde dei
frivillige
Støtte tiltak og prosjekt som stimulerer
til mangfald og inkludering av grupper
som i liten grad er representert i det
frivillig arbeidet
Systematisere og vidareutvikle
samarbeid og kompetansedeling
mellom aktørar i frivillige sektor,
kulturliv, kommune, offentlege aktørar
og næringsliv

Prioriterte arbeidsfelt i frivilligpolitikken

Kva betyr strategien for frivillig sektor?
- innspel til tiltak og prioriteringar

Resultatmål:
• Støtte tiltak og prosessar for å styrke frivillig sektor sitt
arbeide med å rekruttere, utvikle og å behalde
dei frivillige

Kva betyr strategien for frivillig sektor?
- innspel til tiltak og prioriteringar

Resultatmål:
• Støtte tiltak og prosjekt som
stimulerer til mangfald og inkludering av grupper som i
liten grad er representert i det frivillig arbeidet

Kva betyr strategien for frivillig sektor?
- innspel til tiltak og prioriteringar

Resultatmål:
• Systematisere og vidareutvikle samarbeid og
kompetansedeling mellom aktørar i frivillige
sektor, kulturliv, kommune, offentlege
aktørar og næringsliv

