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Oppsummering av innspill i møte med foreningene i Eidsvoll kommune 

Her følger en oppsummering av de innspillene som kom frem i møtet med dere i foreningene 

under Frivillighet Norges besøk i Eidsvoll kommune 19. september i år. Oppsummeringen 

sendes til alle som var til stede. Vedlagt denne mailen ligger også lysark fra foredraget. 

Bakgrunn 

Eidsvoll kommune skal utvikle en frivillighetspolitikk i dialog med de frivillige foreningene i 

kommunen. Som det ble nevnt i møtet har kommunen inngått en avtale med Frivillighet Norge 

om arbeidet med dialog og samspill mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Frivillighet 

Norges del av avtalen er å bistå kommunen i utvikling av sin frivillighetspolitikk. Konkret skulle 

følgende gjennomføres: 

1. Informasjonsmøte med kommuneledelsen 

2. En åpen kveldskonferanse med frivillige lag og foreninger som inneholder: 

• Informasjon om frivillighetens rolle i samarbeid med kommunen 

• Fakta om frivillighet 

• Gjennomføre en kafedialog for å samle inn innspill fra foreningene 

3. Lage en oppsummering fra møte med foreningene med anbefalinger 

Et sentralt formål med en kommunal frivillighetspolitikk er at den skal stimulere til økt samspill 

og samarbeid mellom kommunen og foreningene og mellom foreningene. Et viktig premiss for at 

Frivillighet Norge inngår denne type samarbeid med kommunene er at bredden av frivilligheten 

trekkes inn som dialogpartner i utviklingen av frivillighetspolitikken, slik at innholdet oppleves 

som relevant for alle typer frivillige foreninger. Den åpne kveldskonferansen med kafedialog er et 

uttrykk for dette. Eidsvoll kommune har uttrykt at de i tillegg vil ta et koordinerende ansvar for 

hvordan foreningene kan bidra som en dialogpartner i kommunens videre arbeid i utviklingen av 

sin frivillighetspolitikk. Dette er helt i tråd med hva KS (kommunenes egen interesseorganisasjon) 

og Frivillighet Norge, sammen anbefaler kommunene å gjøre (se samarbeidsavtale mellom 

partene i en egen link under).  

I Eidsvoll har det allerede blitt gjort et grunnleggende godt forarbeid gjennom den innsatsen som 

Vi bryr oss om Eidsvoll har nedlagt, og som er synliggjort gjennom en egen rapport. Vi har forstått 

det slik at dette initiativet har spilt en sentral rolle for at Eidsvoll kommune nå igangsetter en bred 

prosess for å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk.  
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Det er opp til kommunen hvordan den vil legge til rette for at bredden av frivilligheten trekkes 

inn som dialogpartner i dette arbeidet. Men Frivillighet Norge anbefaler at kommunen, etter den 

åpne kveldskonferansen: 

 Legger til rette for etableringen av en referansegruppe slik at bredden av type lag og 

foreninger er representert, som en aktiv dialogpartner for kommunen i utviklingen av 

frivillighetsstrategien. 

I og med at organisasjonen Vi bryr oss om Eidsvoll, allerede er etablert som en sentral aktør 

bør det diskuteres om det kan være hensiktsmessig at den sammen med idrettsrådet, 

eldrerådet, råd for funksjonshemmede og representanter for kultur, friluft, barn og unge, 

minoritetsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og religiøse organisasjoner - trekkes 

aktivt inn i en referansegruppe.  

Hensikten er at et bredt utvalg av lag og foreninger får anledning til å følge opp innspillene fra 

kafedialogen. Det vil styrke muligheten for at frivillighetspolitikken oppleves som viktige for, og 

få legitimitet, hos alle typer foreninger i Eidsvoll og bidra til utvikling av konkrete tiltak som 

fremmer samarbeidsrelasjoner og vekst og utvikling for frivillig sektor i kommunen.  

Oppsummering av kafedialogen 

I presentasjonen av de omlag 65 personene som var til stede på kveldskonferansen kom det frem 

at mange også var medlemmer i flere foreninger. Innspillene under kafedialogen representerer 

således et erfaringsgrunnlag fra langt flere foreninger enn antall personer som var til stede. 

 

Under hvert spørsmål har vi tillatt oss å lage en tematisk oppsummering av innspillene fra dere for 

å tydeliggjøre hvordan de kan videreutvikles i et samarbeid med kommunen. Det kan derfor 

hende at dere ikke finner igjen egne konkrete innspill. Vi oppfordrer Eidsvoll kommune til å ta 

disse innspillene med inn i den videre dialogen med frivilligheten.  

Vær klar over at antall innspill ikke representerer enkeltinnspill fra en forening, men at flere 

foreninger på samme bord kan stå bak det samme innspillet. I rapporten er det ikke mulig å skille 

ut tall som gjenspeiler dette. 

Vi har behov for å legge til at vi er imponert over mengden og kvaliteten på innspillene fra 

kafedialogen. Det tyder på at det ligger et vesentlig potensial for å utløse store ressurser i en 

tettere relasjon mellom kommune og bredden av lag og foreninger. Forutsetningen er at 

samhandling og samarbeid oppleves som en vinn-vinn situasjon for begge parter. 
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Spørsmål 1 - Utfordringer: 

Har din forening noen konkete utfordringer som hindrer dere i å tilby enda mer eller flere 

aktiviteter enn i dag?  

 Tema: Innspill knyttet til rekruttering av medlemmer 

En hovedutfordring er at foreningene trenger flere medlemmer for å kunne øke sitt 

aktivitetsnivå. Innspillene dreier seg rundt kapasitetsproblemer (tid og kunnskap), 

behovet for flere medlemmer, unge medlemmer, og at det er utfordrende å finne nye folk 

som vil ta ansvar (dugnad) knyttet til aktiviteter i regi av foreningen. I tillegg nevnes 

utfordringer knyttet til synlighet gjennom informasjons og kommunikasjonskanaler (i 24 

av innspillene ble dette temaet vektlagt). 

 Tema: Innspill knyttet til samarbeid mellom foreningene 
Enkelte av foreningene er opptatt av hvordan bedre samarbeid på tvers mellom 

foreningene, kan bidra til å skape mer eller flere aktiviteter i foreningen. Eksempler 

på utfordringer som nevnes er mangel på felles møteplasser, svakt utbygde nettverk, 

lite kjennskap til hverandre og lite koordinering av arrangementer i helgene 

(konkurranse). Det er derfor vanskelig å utnytte hverandres kompetanse, kreativitet og 

innovasjonsevne (i 8 av innspillene ble dette temaet vektlagt). 

 Tema: Innspill knyttet til lokaliteter og utstyr 

Mange foreninger opplever at mangel på lokaler, arenaer eller andre fasiliteter knyttet til 

lokaler og utstyr hemmer dem i å kunne øke sitt aktivitetsnivå. Eksempler som trekkes 

frem er gratis, rimelige og egnede lokaler med universal utforming, store nok lokaler, 

lagerplass til utstyr og en ordning som synliggjør hvilke lokaler som er tilgjengelige og 

ledige (i 10 av innspillene ble dette temaet vektlagt). 

 Tema: Innspill knyttet til økonomi 

Mange opplever at dårlig økonomi er en utfordring for å kunne øke sitt aktivitetsnivå. 

Eksempler er kostnader knyttet til leie av lokaler og fasiliteter, at kontingentnivået tvinges 

til å være for høyt og for lav støtte til drift og lønn til drift (i 6 av innspillene ble dette 

temaet vektlagt). 

 Tema: Innspill knyttet til kompetanse 

Enkelte av foreningene er opptatt av hvordan mangel kompetanse hindrer dem i å 

skape mer eller flere aktiviteter i foreningen. Eksempler som trekkes frem er 

utfordringer knyttet til rekruttering av flere til sine aktiviteter (lav kompetanse= lite 

troverdighet), manglende tilrettelegging av ulike kurs (kompetanse trengs for å kunne ta i 

mot flere) og at foreningenes kompetanse må etterspørres mer av kommunen, men må 

være i tillegg til og ikke i stedet for kommunens egne tiltak. (i 6 av innspillene ble dette 

temaet vektlagt). 

 Tema: Innspill knyttet til økt samhandling med kommunen 

Enkelte av foreningene er opptatt av hvordan lite samhandling med kommunen 

hindrer dem i å skape mer eller flere aktiviteter i foreningen. Eksempler på 

utfordringer som nevnes er at kommunen ikke slipper frivilligheten til nok, at det 

mangler en kontaktperson i kommunen som kjenner systemet og som kan koble 
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innbyggere med spesielle behov med foreningene, at kommunen må ta mer ansvar 

for et demensvennlig samfunn, at man sitter på hver sin tue osv. (i 5 av innspillene ble 

dette temaet vektlagt). 

 

Oppsummerende anbefalinger til videre dialog 

1. Tilgang på gratis og rimelige lokaler (møtesteder/arenaer for aktiviteter, grupper, 

kurs, lager, utstyr etc.) er viktige for foreningene i Eidsvoll. Gode lokaler har også en 

markedsførende effekt i rekrutteringen av nye medlemmer. Vi anbefaler å se nærmere 

på hvordan kommunen kan legge til rette for flere gratis eller rimelige leieforhold 

knyttet til lokaler med ulike fasiliteter. I tillegg anbefaler vi å se nærmere på hvordan 

egnede lokaler/anlegg, for eksempel i offentlig bygg både på dag og kveldstid, kan gjøres 

tilgjengelig for flere foreninger og målgrupper. Se for eksempel hvordan Drammen 

kommune har løst dette med sin portal her: 

https://booking.drammen.kommune.no/#/lokale?_k=15abnd 

 

2. Det kan se ut som om det er en sammenheng mellom rekruttering av flere (yngre) 

medlemmer, kompetanse, sterkere økonomiske muskler og foreningenes evne til å øke 

aktivitetsnivået.  

Medlemmer og rekrutteringsutfordringer er svært viktig for foreningene. Her 

anbefales det å se nærmere på hvordan kommunen og foreningene kan samarbeide 

og legge til rette for tilbud om relevant opplæring/kursing som kan bidra til et mer 

målrettet rekrutteringsarbeid. Eksempler kan være tilbud om opplæring og bruk av 

sosiale medier som Facebook, Twitter, blogger etc. Andre tema for kurs kan være: 

Hvordan drive effektiv markedsføring av foreningen – Motivasjon av frivillige – Hvordan nå ut 

med din organisasjon. Denne type kurs kan gjerne holdes i regi av eksisterende 

kompetanse fra en forening som lykkes, men også i regi av kommunen med ansatte 

som har denne type kompetanse. Det anbefales at foreningene aktivt begynner å 

bruke den nasjonale nettportalen frivillighet.no som også tilbyr kurs. 

Det anbefales også å kartlegge hvilke kompetansebehov foreningene har for å øke sin 

kapasitet til å nå ut til flere med sine aktiviteter.  

Dersom kommunen har tilskuddsordninger til frivillige foreninger anbefaler vi å se 

nærmere på om ordningene er relevante og tilstrekkelige i forhold til de behovene 

foreningene har. På generelt grunnlag anbefaler vi at tilskuddsordningene er frie midler og 

at søknads- og rapporteringsprosedyrene gjøres så enkle som mulig. 

 

 

 

 

 

 

https://booking.drammen.kommune.no/#/lokale?_k=15abnd
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Spørsmål 2 - Kommunen som tilrettelegger:  

Hvordan kan kommunen legge til rette for at det skapes enda mer eller flere aktiviteter i 

ditt lag eller forening? 

 

 Tema: Innspill knyttet til samordning og synliggjøring  
Innspillene fra foreningene gjenspeiler at det er ønskelig at kommunen i større grad har 

aktiv dialog med, og tilretteleggerrolle for, foreningene for å bidra til å skape mer eller 

flere aktiviteter i foreningene. Eksempler er at kommunen må ha bedre kunnskap om de 

positive ringvirkningen de frivillige foreningenes arbeid gir, at kommuneansatte må 

kjenne til hvordan man samhandler med frivillige foreninger og ha et fokus på bredden 

og mangfoldet av foreninger i kommunen, ikke bare de man kjenner fra før. Et annet 

eksempel er synliggjøring av frivilligheten gjennom ulike medier, kommunens nettider, 

eller en egen portal. Det opplyses om at dagens Aktivitetskalender er utdatert og at ”ingen 

bruker den, verken lag, foreninger eller befolkningen generelt». (i 11 av innspillene ble 

disse vinklingene i dette temaet vektlagt). 

 Tema: Innspill knyttet til lokaler 

Flere foreninger er opptatt av at det mangler tilgang på lokaler og at kommunen må legge 

til rette for rimelig eller gratis leie av lokaler og lagerplass for å bidra til mer eller flere 

aktiviteter i foreningene. Det bemerkes at noen områder i kommunen er «nesten uten 

lokaler». Foreningene er også opptatt av at det er «ønskelig med en oversikt over lokaler 

som kan lånes eller leies av kommunen, eller eventuelt andre lag, foreninger eller 

grender.» Se også punkt 1 under oppsummerende anbefalinger (i 8 av innspillene ble dette 

temaet vektlagt).   

 Tema: Innspill knyttet til koordinering  

Flere foreninger er opptatt av at kommunen må koordinere samhandlingen med 

foreningene for å kunne bidra til at foreningene når ut med sine aktiviteter til flere. 

Eksempler som ble nevnt er rekruttering av innvandrere, barn/ungdom fra 

lavinntektsfamilier og seniorer m.v. Kommunen må koordinere dette ved å kommunisere 

ut til potensielle deltakerne om foreningenes tilbud/aktiviteter. Et annet eksempel er 

koordinering av tilskuddsmidler samt veiledning og tilrettelegging for å gjøre det enklere 

for foreningene (i 6 av innspillene ble dette temaet vektlagt).   

 Tema: Innspill knyttet til økonomi 

For å kunne skape mer eller bedre aktiviteter er en del foreninger opptatt av økte  

økonomiske rammer til drift og aktiviteter, klubblederstillinger m.v. Noen er også opptatt 

av at kommunen må gjøre det enklere å få støtte når flere foreninger arrangerer noe 

sammen. Se også punkt 4 under spørsmål 1 (i 5 av innspillene ble dette temaet vektlagt). 
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Oppsummerende anbefalinger til videre dialog 

1. Samordning og synlighet. Det anbefales at bydelen, i dialog med foreningene, ser 

nærmere på tiltak som styrker dialogen og samspillet mellom kommunen og 

foreningene. Det bør også diskuteres hvordan kommunen kan bidra til å synliggjøre det 

tilbudet foreningene i Eidsvoll tilbyr kommunens innbyggere - gjennom kommunens 

nettider - eller en egen portal. Se hvordan Asker kommune løser dette her: 

https://www.asker.kommune.no/frivillighet/lag-og-foreninger/ 

 

2. Tilgang på lokaler. Se punkt 1 under oppsummerende anbefalinger spørsmål 1.   

 

3. Tema: Innspill knyttet til koordinering  

Det anbefales at kommunen, i dialog med foreningene, ser nærmere på tiltak som 

styrker koordineringen av samspillet med foreningene. Det er opp til kommunen 

hvordan man løser dette. Vi anbefaler likevel at kommunen i dialog med foreningene, ser 

nærmere på en, én-dør-inn ordning. Flere kommuner har f.eks. en egen koordinator for 

frivillighet som har mandat til å bistå foreningene med raske svar, som kan veilede 

foreningene gjennom det kommunale byråkratiet (senke terskelen), legge praktisk til rette 

for foreningene når de har behov for det vedrørende lokaler, hjelp til søknader, kurs, 

utvikling av samarbeidstiltak med kommunen mv. I Flekkefjord kommune har f.eks. 

daglig leder i frivillighetssentralen et slikt mandat. 

Se også punkt 4 under spørsmål 4 for flere innspill og kommentarer til dette temaet. 

 

4. Tema: Innspill knyttet til økonomi.  

Vi anbefaler å se nærmere på hvordan kommunen i dialog med foreningene kan se på 

muligheten til å etablere nye tilskuddsordninger og bidra med mer informasjon om 

tilgjengelige eksterne støtteordninger. Se også punkt 2, fjerde avsnitt, under 

oppsummerende anbefalinger i spørsmål 1.  

 

Spørsmål 3 - Ressurser og samarbeid  

Hva slags kunnskap, utstyr eller frivillig innsats, tror du at ditt lag eller forening kan 

bidra med dersom dere skulle ha et tettere samarbeid med kommunen - for eksempel i et 

partnerskap, i gjensidig forpliktende avtale, etc.?  

Alle typer lag og foreninger har spesiell kompetanse som springer ut av den aktiviteten de driver 
på ulike arenaer. Foreningene i Eidsvoll mener at denne kompetansen kan brukes i 
samarbeidsrelasjoner med kommunen på forskjellige måter. Flere la i møtet vekt på at 
foreningene kjenner behovene, noe kommunen ikke alltid gjør. De mener og at kommunen må 
kjenne til foreningene og deres aktiviteter og tilbud for at de skal kunne bidra i en 
samarbeidsrelasjon. 
 
I møtet kom det frem at de har kompetanse på, eller tilbyr, følgende ressurser: 

https://www.asker.kommune.no/frivillighet/lag-og-foreninger/
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● Integrering gjennom språkkurs og andre aktiviteter kan tilbys dersom kommunen bidrar 
med å nå aktuelle målgrupper.  

● Kommunen kan koble innflyttere til foreninger.  

● Foreningene er klare til å motta flere som vil delta på deres aktiviteter hvis kommunene 
lager (digitale) brosjyrer som viser hva som finnes av foreninger i kommunene. Hver 
forening kan ta ansvar for å oppdatere brosjyren på nett, men det må tas høyde for at det 
er utfordrende for foreninger med mange eldre å forholde seg til nett og oppdateringer. 

● Demensforeningen kan bidra med kunnskap i form av kurs for aktivitetsvenner, kurs for 
en demensvennlig kommune i store deler av kommunen. 

● Feiring kan bidra med kunnskap om det å bo i distriktet og hvilke utfordringer som følger 
av det. 

● Flere foreninger er interessert i partnerskapsavtale med kommunen. 

● Forsvaret kan bidra med transportsentral, persontransport, hente medisiner ol.  

● Et tettere samarbeide med Frivilligsentralen, få frem mulighetene.  

● Ankerplassen, hjelpe de som ikke har krav på offentlig hjelp, i sorg og kriser. Være en 

arena for alle, gratis. 

● Eidsvoll turn kan bidra i SFO ordning, lage varm mat, og organisere leksehjelp. Trenger 

kommunens drahjelp da de opplever liten eller ingen interesse i skolene.  

● Teateret ønsker å samarbeide med andre. 

● Fotoklubben kan ta bilder, lage utstillinger og spre budskap. 

● LHL tilbyr samarbeid. Et eksempel er Frisklivssentralen og samarbeid om 

folkehelsearbeid. 

● Flere foreninger kan bidra med underholdning og aktiviteter, f.eks. på eldrehjem.  

● Flere foreninger kan tilrettelegge for personer med utfordringer, f.eks. kan DNT ta med 

rullestolbrukere på tur.  

● Lag og foreninger generelt har potensiale til å samhandle i større grad enn i dag. 

● Kan tilby generelle folkehelsetiltak, informasjon, opplæring og kompetanse. 

● Møteplass, gården til disposisjon for aktivitetsvenn. 

● Bidra med guiding og kjentmannsoppdrag. Mitsbergets Venner trekkes frem som 
eksempel. 

● Rydding av stier.  

● Skape omtale i lokal presse – vise frem ressurser og samarbeid. 

● Kurs i førstehjelp og diverse andre kurs for alle. 

● Besøkstjeneste. 

● Aktiviteter og arrangementer på institusjoner.  

● Transport av hjemmeboende som trenger/ønsker å komme ut. 

● Turfølge for hjemmeboende.  

● Bidra til inkludering  gjennom tur, musikk, transport m.m. 

● Bidra til å ta bedre i mot de med funksjonsnedsettelser. 

● Integreringsdag på Bøn – med artister, leker, mat (bruker 100 000 kr på aktivitetsdagen). 

● Håpet; Tilbud for all ungdom – det er mange som trenger et sted å være. Bidra til de som 
faller utenfor som ikke har noe sted å gå. 

● Være tilgjengelige (åpne) for nye innbyggere/innvandrere. 

● Kan bidra med beredskap innen ulike felt. 

● Bidra til å bedre skiløypekjøring. 
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● Bidra til historieformidling om steder i kommunen. 

● Snekkerbod for den yngre garde. 

● «Bruk oss som fagpersoner». Det er ønskelig at kommunen bruker kunnskapen som er i 
lag og foreninger mer aktivt i sitt arbeid.  

● Utfordringer knyttet til demens blir nevnt hvor foreninger føler de innehar både 
nødvendig kunnskap og ønske om å skape noe sammen med kommunen. 

 Lag og foreninger vil bidra i det frivillige arbeidet rundt det å skape store arrangementer 
som kan sette Eidsvoll på kartet, men kommunen på være pådragsdrivere. 

 Lag og foreninger kan bidra til å skape samhold, f.eks. 17.mai, korps/kor og skape 
møteplasser. 

 Hjelpe til med konkrete utfordringer i kommunen. 

 Låne lokaler av hverandre – lag, foreninger og kommunen. 
 

Oppsummerende anbefalinger til videre dialog 

1. Hvordan kan kommunen, i dialog med frivilligheten, bidra til å utløse de(n) ressursen(e) 

foreningene kan tilby – i et samarbeid med kommunen og kommunale tiltak?  

  

2. Hvordan kan kommunen ta en mer koordinerende rolle i å etterspørre foreningenes 

kompetanse for å inngå et nærmere samarbeid eller formidle kompetansen til andre 

som har behov?     

      

Spørsmål 4 - Kontaktpunkter mellom lag/forening og kommunen 

Hva slags faste kontaktpunkter, møter eller annen form for dialog bør kommunen legge 

til rette for når det gjelder: 

 - Samarbeid mellom frivillige foreninger 

 - Samarbeid mellom frivillige foreninger og kommunen?  

 

- Innspill - Samarbeid mellom foreningene 

 Tema: Innspill knyttet til kontaktpunkter/ møteplasser mellom frivillige foreninger  

De innspillene som kom frem under dette spørsmålet handlet primært om behovet for 

samarbeid mellom foreninger innenfor samme kategori; kultur, friluft, idrett, helse osv.  

(i 5 av innspillene ble dette temaet vektlagt). 

- Innspill - Samarbeid mellom frivillige foreninger og kommunen 

 Tema: Innspill knyttet til kontaktpunkter/ møteplasser mellom frivillige foreninger og kommunen 

Mange av foreningene ønsker at det arrangeres faste åpne dialogmøter mellom 

kommunen og frivilligheten 1-4 ganger pr år. Som en viktig ingrediens i disse møtene 
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nevnes faglig påfyll, samarbeidsmuligheter og felles utfordringer. Kafedialog som metode 

ønskes videreført (i 12 av innspillene ble dette temaet vektlagt). 

 Tema: Innspill knyttet til ulike råd/forum  

Mange av foreningene peker på at Idrettsrådet, Musikkrådet, Samarbeidsrådet for kultur og 

frivillighet har jevnlige møter men at de ikke favner bredt nok. Noen foreslår at det trengs 

flere råd eller at det opprettes en form for et frivillighetsråd som representerer bredden av 

frivilligheten, eller at Samarbeidsrådet blir bredere sammensatt. Noen peker også på at 

"Vi bryr oss om Eidsvoll" kan ha en samlende funksjon ved at alle lag, foreninger og 

engasjerte kan delta i nettverket og gi innspill gjennom dialogmøter. Argumenter som 

brukes er at organisasjonen har erfaring, nettverk og en struktur for demokratisk 

deltakelse. 

Frivillighet Norge forstår innspillene slik at intensjonen er at denne type råd eller forums 

funksjon er å tale på vegne av frivilligheten i overordnede saker, i møter med kommunen 

(i 8 av innspillene ble dette temaet vektlagt). 

 Tema: : Innspill knyttet en koordinatorfunksjon  

Mange av innspillene handler om behovet for at kommunen har ansatte som er tydelige 

og tilgjengelige nøkkelpersoner i kommuneadministrasjonen som frivillige organisasjoner 

kan bruke som en ressurs. Et eksempel som nevnes er å ansette en folkehelsekoordinator.  

Et annet eksempel er å etablere en koordinatorrolle som har eierskap til frivilligheten, «til 

å holde dette oppdatert (...), bruke eksisterende kanaler og fylle det med innhold som gir 

verdi for foreningene.» Vedkommende må kunne se «kommunen i en helhet, koble behov 

innbyggerne har/ behov foreningene har, følger opp aktivitetskalender, 

samarbeidsmuligheter, ha oversikt over midler som kan søkes på og være 

hovedkontaktledd mellom kommunen og frivilligheten.»  

Et tredje eksempel er innspill fra foreninger som vil styrke frivilligsentralen slik at 

foreningene «har en felles arena og forholde seg til og det gode arbeidet kan fortsette.» 

Foreningene som spiller inn dette mener at «frivilligsentralen bør være en viktig 

bidragsyter i dialogen mellom kommunen og lag og foreninger.» (i 7 av innspillene ble 

ulike varianter av dette temaet vektlagt). 

 Tema: Innspill knyttet til kontaktpunkter - digitale møteplasser  
En del av innspillene tyder på at det er behov for å legge til rette for bedre 

informasjonsflyt for å unngå konkurranse/kollisjoner mellom frivillige og kommunale 

aktører vedrørende aktiviteter og arrangementer. I disse innspillene var foreningene 

opptatt av hvordan digitale møteplasser (aktivitetskalender, årshjul, kommunens nettsider 

til å presentere alle lag og foreninger etc.) vil kunne styrke samordningen mellom 

foreningene og mellom foreningene og kommunen og i tillegg markedsføre foreningenes 

aktiviteter utad mot befolkningen. Det ble også trukket frem at slike møteplasser ville 

styrke samarbeidet mellom foreningene. Et eksempel som ble nevnt var Jeger- og 

fiskeforening som har en aktivitet der formålet er å få flere barn og unge ut i naturen. 

Siden de har lite kunnskap om førstehjelp kunne det være aktuelt og inngå et samarbeid 

med Røde Kors i slike aktiviteter (i 7 av innspillene ble dette temaet vektlagt). 
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 Tema: Innspill knyttet til aktivitetsbaserte møteplasser 

En god del av innspillene peker på at lag og foreninger bør samarbeide mer i stedet for å 

jobbe på hver sin tue. De «må mer ut i bygda, formidle seg selv og bli synlige». Eksempler 

som nevnes er samarbeid ved større arrangementer, Grunnlovsdagene eller «Hva med å 

lage en frivillighetsfestival?»  

Innspillene begrunnes ved at samarbeid rundt større arrangementer kan bidra til å koble 

innbyggere og foreninger og føre til økt rekruttering. Som en del av planleggingen må de i 

kommunen som er ansvarlige for kultur, barn og unge/skole, helse, jobbsentralen, NAV 

etc. inviteres til dialog med foreningene slik at disse etatene kan oppfordrer ulike 

målgrupper (barn&unge, innflyttere/ innvandrere/ funksjonshemmede) til å oppsøke 

arrangementene. Hensikten er å synliggjøre de mulighetene foreningen tilbyr av aktiviteter 

og at flere ønsker å være med (i 5 av innspillene ble dette temaet vektlagt). 

 

 

Oppsummerende anbefalinger til videre dialog 

1. Frivillighet Norge anbefaler at kommunen ser nærmere på behovet for å etablere nye 

faste møteplasser for å fremme dialog og tettere samarbeid.  

a. mellom kommunen og hele bredden av foreninger i Eidsvoll 

og 

b. mellom foreningene 

Kommunen og foreningene bør diskutere hva slike kontaktpunkter/møteplasser skal 

inneholde for at det skal være attraktivt for foreningene å delta. Eksempler på tema 

kan være støtteordninger, faglig påfyll, viktige prosjekter som angår 

lokalsamfunnet/lokalmiljøet og sonderinger rundt samarbeidsrelasjoner. Det bør 

sendes ut en invitasjon med saksliste i god tid før møtet. Det anbefales at slike 

møteplasser arrangeres i et nært samarbeid. 

2. Det virker å være et behov for å etablere et frivillighetsråd eller forum der et bredere 

sjikt av foreninger er representert. Vi anbefaler at kommunen, i dialog med 

foreningene, kan utnytte den eller de samarbeidsstrukturene som allerede eksisterer og 

supplere den eller de med representanter for flere kategorier av foreninger.  

 

3. Foreningene i Eidsvoll er opptatt av å finne frem til løsninger som styrker 

kommunens koordinering av sitt samarbeid med alle typer foreninger. Foreningenes 

innspill er konkrete og det anbefales at kommunen, i dialog med foreningene, finner 

frem til løsninger som dekker de behovene foreningene har. 

 

4. Flere foreninger mener det er behov for digitale møteplasser for å gi bedre 

informasjonsflyt og samordne og markedsføre foreningen og deres aktiviteter. Det 

anbefales at kommunen, i dialog med foreningene, finner frem til løsninger 

som ivaretar dette. 
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5. Flere av foreningene mener større arrangementer er egnet til å nå ut til flere med sine 

aktiviteter. Vi anbefaler å se nærmere på hvordan kommunen, i dialog med 

foreningene, kan samarbeide om å øke rekruttering av innvandrere, asylsøkere, 

barn/ungdom fra lavinntektsfamilier og seniorer m.v. inn i aktivitetene til foreningene 

ved å markedsføre foreningene ved større lokale arrangementer (se eksempel på et slik 

arrangement fra Lier kommune her: https://www.lierposten.no/lierdagene ) 

 

 

Relevante linker til videre inspirasjon 

Frivillighet Norges ti frivillighetspolitiske bud: 

Merk at hele frivilligheten står bak dette dokumentet. 

http://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/de_ti_frivillighetspolitiske_bud/ 

Link til Skedsmo kommunes frivillighetserklæring: 

Skedsmos erklæring er av overordnet karakter. Dersom kommunen velger å uttrykke sin 

frivillighetspolitikk/strategi i et overordnet dokument anbefaler Frivillighet Norge at denne følges 

opp av en konkret tiltaksplan som berører kommunens ulike sektorområder: 

https://www.skedsmo.kommune.no/Kultur/frivillig/frivillighetserklaring/ 

Link til Asker kommunes frivillighetsmelding: 

https://www.asker.kommune.no/frivillighet/ 

 

Link til Nes kommune i Akershus sin frivillighetspolitikk: 

Legg merke til at den overordnede frivillighetsplattformen har en egen konkret tiltaksplan. Denne 

kan utformes, og gjøres relevant etter lokale forhold gjennom dialogen med de frivillige 

foreningene.  

https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/plattform-for-helhetlig-frivillighetspolitkk/ 

Både Skedsmos frivillighetserklæring, Askers frivillighetsmelding og Nes` frivillighetsplan 

tydeliggjør hvordan kommunen ønsker å forholde seg til frivilligheten. Se også andre eksempler i 

Frivillighet Norges kommunekart her: 

http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=288

2 

Frivillighet Norge anbefaler at det utarbeides tilsvarende politisk dokument som konkretiserer 

kommunens forhold til frivillig sektor lokalt. Disse omtales ofte som en frivillighetsplan, 

frivillighetsmelding, frivillighetsstrategi eller frivillighetserklæring og danner grunnlaget for 

kommunens frivillighetspolitikk. Frivillighetspolitikken bør inngå som en del av 

kommuneplanens samfunnsdel og konkretiseres gjennom tiltak i aktuelle kommunedelplaner. 

Regjeringens frivillighetserklæring: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivilligh

etserklaeringen-hefte.pdf 

https://www.lierposten.no/lierdagene
http://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/de_ti_frivillighetspolitiske_bud/
https://www.skedsmo.kommune.no/Kultur/frivillig/frivillighetserklaring/
https://www.asker.kommune.no/frivillighet/
https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/plattform-for-helhetlig-frivillighetspolitkk/
http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=2882
http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=2882
https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillighetserklaeringen-hefte.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillighetserklaeringen-hefte.pdf
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Link til Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform:  

Kommunene og frivilligheten står overfor mange av de samme samfunnsutfordringene. I 

Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform punkt 6 kan man på en kortfattet måte se 

hvordan frivilligheten bidrar som samfunnsaktør. 

http://www.frivillighetnorge.no/no/Frivillighetspolitikk/frivillighetspolitisk_plattform/ 

Link til samarbeidsavtale mellom Frivillighet Norge og KS: 

Legg særlig merke til at partene anbefaler at det etableres et frivillighetsforum/råd der bredden av 

frivilligheten er representert, for å styrke den kontinuerlige dialogen med kommunen: 

http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbei

dmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf 

Link til Frivillighetsbarometeret 2016: 

http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/forskning_pa_frivillighet/Frivil

lighetsbarometeret+2016.b7C_wtDQW8.ips 

Link til frivillig.no - Rekruteringsportalen for frivillige organisasjoner: 

Frivillighet Norge oppfordrer Eidsvoll kommune til å ta kontakt med Vanja Konradsen i 

Frivillig.no for opplæring og kurs for foreningene i Eidsvoll kommune  

https://frivillig.no 

Om Frivillighet Norge 

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider blant 

annet for at kommunene utvikler en helhetlig frivillighetspolitikk/strategi for å sikre vekst og 

utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i lokalt kultur- og samfunnsliv. Frivilligheten er 

mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor 

bedre rammevilkår.  

Vi har omlag 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer omlag 50.000 lag 

og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner. 

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og er regjeringens innspillpartner i frivillighetspolitiske 

spørsmål. Se mer om Frivillighet Norge på www.frivillighetnorge.no 

Takk for at dere tok så godt i mot Frivillighet Norge og bidro med så mange gode innspill!  

Vi dere ønsker frivilligheten og kommunen lykke til i det videre samarbeidet. 

Oslo 12.10.2018 

Vennlig hilsen 

 
Bjørn Lindstad 

Politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge 

http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/frivillighetspolitisk_plattform/
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommunalsektor.pdf
http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/forskning_pa_frivillighet/Frivillighetsbarometeret+2016.b7C_wtDQW8.ips
http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/forskning_pa_frivillighet/Frivillighetsbarometeret+2016.b7C_wtDQW8.ips
https://frivillig.no/
http://www.frivillighetnorge.no/
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