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Innledning
Denne beskrivelsen er foreningens viktigste styringsdokument og det definerer mandatet.
Beskrivelsen i dette dokumentet er ment som en felles referanseramme for alle samarbeidsaktørene
og det skal gjøres lett tilgjengelig for alle interessenter. Dette dokumentet vedtas ved VBOE årsmøtet
7. februar 2018.02.01.
Denne samarbeidsplattformen beskriver også forventningene til de lag og foreninger som deltar i
samarbeidsnettverket, og til kommunen. Dette signeres av de opprinnelige medlemmene i
nettverket og danner et gjensidig forpliktende samarbeid. Det utarbeides også samarbeidsavtaler
som er forankret i denne samarbeidsplattformen, slik at flere lag & foreninger kan bli med i
nettverket også etter at denne plattformen er etablert.

Bakgrunn
Bakgrunn for foreningen ”Vi bryr oss om Eidsvoll” (VBOE) var møter i Traktorstallen vinteren 2015.
Engasjerte Eidsvollinger etablerte et uformelt nettverk for alle som ønsket å bidra til at Eidsvoll blir et
enda bedre sted å leve. Det ble gjennomført en serie temamøter og etablert et grunnlag for
samarbeid på tvers av lag og foreninger.
Prosjektbeskrivelsen til ”med hjerte for Arendal” hadde til hensikt å utvikle medborgerskap og
velferd i Arendal kommune. Den har inspirert utformingen av dette dokumentet, da de hadde en
tilsvarende intensjon om å styrke det store frivillige engasjementet i kommunen. Vi ønsker å
inspirere og legge til rette for at flere kan være med å gjøre Eidsvoll til et godt sted å leve for alle.
I likhet med Arendal kommune har vi også i Eidsvoll en uttrykt bekymring for at de kommunale
ressursene ikke strekker til. Ideelle organisasjoner kan bidra med andre tilnærminger til løsninger på
udekte behov, spesielt for sårbare grupper og enkeltpersoner. Det er allerede oppdaget synergier i
forhold til definerte behov i befolkningen, eksempelvis for å inkludere innflyttere. Det er rimelig å
anta at tilsvarende gjelder for øvrige deler av befolkningen. Det langsiktige målet er at vi gjennom
samarbeidsnettverket kan bidra til å skape et bedre tilbud til befolkningen ved at frivillige aktører
samarbeider med kommunen. Denne måten å samarbeide på er forankret i Frivillighetsmeldingen og
”Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor” inngått mellom Frivillighet
Norge og KS.
VBOE har en ambisjon om å bidra til at nettverket holder seg oppdatert på den nasjonale utviklingen
innen frivillighet.

Kort om samarbeidsnettverket
Formål og visjon:
Vi bryr oss om Eidsvoll (VBOE) er et samarbeidsnettverk for engasjerte enkeltpersoner, lag &
foreninger, som jobber for å gjøre Eidsvoll til et enda bedre sted å leve.
Strategi:
VBOE ønsker å øke frivillighet og folkehelse gjennom å bry seg om, skape trivsel og få folk ut!
Dette gjøres gjennom 5 målområder:


Engasjement:






Synliggjøring:
Dialog:
Informasjon:
Samarbeid:

Fremme frivillighetens interesser,
bedre folkehelse og øke frivillighet
Synliggjøre engasjement og tilbud
Skape arenaer for dialog og bygge nettverk
Dele informasjon & kompetanse
Være pådriver for samarbeid –
da det øker effekten av frivillig innsats

Langsiktige strategiske mål:
Disse utvalgte fokusområdene er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer over de to første årene med
aktivitet. Disse gir en felles retning for nettverket da vi har konkrete mål VBOE jobber mot, for å bidra
til at Eidsvoll blir et enda bedre sted å leve. Ut fra målene er det formulert ulike fokusområder.
Fokusområdene er ikke endelige, da de kan endres av styret om man tror det vil skape bedre effekt,
men dette er retningslinjene som forener nettverkets aktivitet:
Mål
Samarbeid

Fokusområder
VBOE er først og fremst et åpent og allsidig
samarbeidsnettverk som beskrevet over. Alle aktivitetene
innrettes slik at vi fremmer samarbeid da det øker effekten av
frivillig innsats.

Ansvarlig
Alle

Det er et prinsipp å fremme og bidra inn i eksisterende
aktivitet, slik at kreftene forenes. (VBOE vil ikke bidra til å
skape konkurrerende tilbud, men gjerne sette søkelys på
udekkede behov)
VBOE ønsker å øke frivillighet og folkehelse gjennom å bry seg
om, skape trivsel og få folk ut!
Engasjement

Jobbe strukturert for frivillighetens interesser gjennom å
etablere samarbeidsplattform, følge opp samarbeidsavtaler og
oppdatere styringsdokument. Økt frivillighet og folkehelse er
våre kjernesaker.

Styret

Synliggjøring

VBOE vil synliggjøre alt eksisterende engasjement og tilbud
da vi tror det kan inspirere flere til frivillighet. Man må også
være klar over hverandres aktivitet, utfordringer og ressurser
for å se muligheter for samarbeid. Aktivitet: Kvartalets frivillig.
Kvartalsvis nyhetsbrev. Nettsider. Facebook.

Kommunikasjonsgruppa

Dialog &
VBOE bruker, styrker og bidrar til eksisterende arenaer når det
informasjons- er mulig (ser alltid etter samarbeidsmuligheter). Vi tester ut

Dialog og
samarbeidsgruppe

deling

form og innhold på «dialog & samarbeidsmøter» for å se
hvordan vi kan bidra til best mulig deling av informasjon og
kompetanse. Målet er øke engasjement, nettverksbygging og
synliggjøre samarbeidsmuligheter. Aktivitet: Årlig åpen
inspirasjonssamling. Samarbeids-, og dialogmøter.

Prosjekter

VBOE skal i liten grad gjennomføre egne arrangement. Unntak
kan være pilotprosjekter der vi bidrar til å løse udekkede
behov. Fortrinnsvis gjennomføres disse i samarbeid med lag &
foreninger i nettverket. Disse opprettes etter styrevedtak.
Eks. «Vi bryr oss Ungdom»
Foreningen ønsker å ha et ”mulighetenes fokus” og nye
brobyggende nettverk må kanskje etableres for å skape sosial
merverdi.
(OBS. Kopi hentet fra samarbeidsavtalen.)

Egne
prosjektgrupper

Økt frivillighet og bedre folkehelse
VBOE tror dette er det viktigste samarbeidsnettverket kan bidra til. Her er noen eksempler:







Fattigdomsbekjempelse og marginalisering
Forebyggende helsearbeid
Barn og unge
Styrke sosial inkludering
Motvirke ensomhet
Et mangfold av aktiviteter og møteplasser - tilbyr et felleskap for alle som ønsker det

Samarbeid mellom frivillige aktører (VBOE) og kommunen
For å lykkes bedre i å møte utfordringene ovenfor og gjøre Eidsvoll til et enda bedre sted å leve er vi
avhengig av å samarbeide. VBOE ønsker gjennom denne samarbeidsplattformen å styrke
samhandlingen mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner, samt innbyggere og andre
interessenter i kommunen.
Mål 1: Fremme samarbeid og dialog mellom frivillig sektor (VBOE) og kommunen.
Skape en bærekraftig samarbeidsplattform for likeverdig og utviklende samarbeid som kan
bidra til en merverdi for Eidsvoll og styrke organisasjonenes muligheter og engasjement.
Mål 2: Øke antall aktive frivillige medborgere i aktiviteter.
Skape trivsel og få folk ut. Mobilisere og inspirere for økt engasjement og interesserettede
sosiale nettverk.

Forventninger til kommunen
Når samarbeidsplattformen mellom samarbeidsnettverket (VBOE) og kommunen, vil frivillig sektor
bedre bidra til økt frivillighet og bedre folkehelse. Frivillighetens natur gjør at det er viktig å være
tydelig på forventningene, slik at engasjementet blomstrer, ikke kveles av for store krav. Lag &
foreninger vil fortsette egne aktiviteter og selvstendig rekruttering av frivillige. Samarbeidsnettverket
velger selv sine fokusområder.
Samarbeidet skal være
Preget av likeverdighet
Gi tilførsel av ekstra kvalitet til folkehelsearbeidet
Være basert på en tydelig rollefordeling av ansvar mellom det offentlige og det frivillige
Være preget av informasjonsdeling
Nettverket skal styrke samhandling mellom de frivillige organisasjonene og det offentlige, for på
denne måten ta grep om de folkehelseutfordringene vi felles har ansvar for. Listen nedenfor er ikke
uttømmende, men gir noen eksempler der dialog mellom frivillig sektor og kommunen er viktig for å
lykkes i arbeidet.
Samarbeidsområder
Utarbeide en god lokal frivilligpolitikk
Utvikle og vedlikeholde en god oversikt over ulike aktiviteter og tilbud
Gi innspill og samarbeide for å utvikle gode arrangementer
Faste kontaktpersoner med kontinuerlig dialog skaper tillit og muligheter for vinn-vinn
løsninger
Strukturert og strategisk samarbeid gir større effekt
Skille mellom nettverket og interessegrupper: skape de gode møteplassene
Kunne gi gode råd og bidra når noen har ideer de vi realisere
Hva skal kommunen gjøre?
Tilrettelegge for økt frivillighet
Samarbeide med frivillig sektor i utvikling av
folkehelse og frivilligpolitikk

Hva skal de frivillige organisasjonene gjøre?
Skape entusiasme for frivillighet
Mobilisere innbyggerne i kommunen til å ta
ansvar. Eidsvoll skal være en god kommune å
bo i

Styrke forutsigbarheten for frivillige
organisasjoner

Styrke det frivillige engasjementet

Det er viktig at samarbeidet mellom kommunen og organisasjonene forankres godt. For å lykkes med
dette må fremdriften skje med frivilligheten i førersetet, slik at deltakerne føler eierskap til
prosjektet. Samtidig må kommunen forplikte seg til reelt samarbeid.

Forankring, organisering og styring
Etter at samarbeidsnettverket formelt ble stiftet 26. januar 2016 jobbet styret i 2 år med å finne den
riktige formen for et slikt nettverk.
Styrende dokumenter
Samarbeidsplattform: Dette er det grunnleggende dokumentet for samarbeidsnettverket og det
ligger fast. Her beskrives nettverkets overordnede formål og retningslinjer. Dokumentet definerer
hva VBOE er, organisering og hvordan vi jobber. Det er kun årsmøtet som kan gjøre endringer her.
Samarbeidsavtale: Dette dokumentet bygger på samarbeidsplattformen. Dette gir en kortfattet
beskrivelse av VBOE. Dokumentet utgjør samarbeidsavtalen som enkeltpersoner, lag og foreninger
inngår når de blir med i samarbeidsnettverket. Samarbeidsavtalen signeres for to år og er et uttrykk
for at parten som inngår avtalen ønsker å samarbeide med de andre i nettverket for å bidra til at
Eidsvoll blir et bedre sted å leve.
Statusdokument: Dette er et dynamisk dokument som oppdateres løpende på styremøtene, i tillegg
til referatene. Her beskrives «status quo». Hva er hovedfokus dette året/ halvåret. Når styret tar
beslutninger om prioriteringer, fokus eller arbeidsmåte så oppdateres dette dokumentet løpende.
Slik vi får en felles retning for nettverkets arbeid. Statusdokumentet er underordnet
samarbeidsplattformen og samarbeidsavtalene, og innrettes mot formål og strategi.
Arenaer
Inspirasjonssamlinger: Dette er foreningens utvidede arena der lag og foreninger møtes for
inspirasjon og påfyll til engasjerte frivillige. En møteplass for faglig påfyll, gjensidig informasjon om
status i arbeidet og invitasjon til deltakelse i prosjekter eller andre samarbeidstiltak.
Styret: Styret vil være det øverste organet og består av representanter fra frivillige organisasjoner og
kommunen. Alle lag, foreninger og ideelle organisasjoner i kommunen gis mulighet for å delta. Styret
velges på årsmøtet. Til grunn for avgjørelser skal likeverdig rådslagning ligge til grunn. Samtlige
medlemmer har ansvaret for forankringen av foreningens utvikling/prosjekter og å sikre god
informasjon til andre aktører i foreningen.
Temabaserte grupper: Det skal velges en leder som tar ansvar for å etablere temabaserte
arbeidsgrupper som kan lede nettverket fremover. Ansvaret for møteagenda, innkalling, referat og
økonomi kan delegeres.

Styret

Temabaserte grupper

Inspirasjonssamlinger

Forventede resultater
Hva er utfordringen i Eidsvoll?
Eidsvoll kommune som så mange andre kommuner opplever en dårlig kommuneøkonomi. Dette
igjen medfører utfordringer som mange innbyggere føler på kroppen og som vi kanskje ikke helt
klarer å sette oss inn i.
Økt samarbeid mellom frivillige aktører, bedre dialog og informasjonsdeling vil ikke bare gi økt
engasjement og medborgerskap, men flere og bedre aktiviteter og tilbud til innbyggerne.
Dette vil bidra til folkehelse i seg selv, i tillegg vil inkludering av frivillig sektor bidra til å løfte
kommunens folkehelsearbeid.

Underskrifter fra de lag & foreninger som har etablert nettverket:

________________

________________

________________

Eidsvoll Frivilligsentral

Bygdekvinnelaget

Røde Kors

________________

________________

________________

Bli med!

Nystua Kulturgård

Aktivitetsværket

________________

________________

________________

Nasjonalforeningen Eidsvoll
Demensforening

Livsglede for eldre Eidsvoll

Enkeltpersoner

Vedlegg 1. De ti frivillighetspolitiske bud, Frivillighet Norge og KS
Vedlegg 2. Hva er en frivillig, Frivilligpolitikken Danmark

Vedlegg 1: De ti frivillighetspolitiske bud
1. Kjenn frivilligheten i kommunen din
Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene. Hva driver de med? Hvilke mål, ressurser og
utfordringer har de? Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv, eller organisasjoner?
2. Vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk
Inviter hele bredden av frivilligheten til dialog. Tenk frivillighet i all kommunal planlegging.
Frivillighetspolitikken bør revurderes ved nytt kommunestyre.
3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi
Frivillige er frie og villige til å gjøre det de vil. Det må de få lov til å være, ellers dør frivilligheten ut.
4. Forenkling gir mer frivillighet
Tiden som brukes på byråkrati er tid som kan brukes på mer frivillighet. Gjennomfør tiltak som
forenkler søknadsskriving, rapportering og kontakt med kommunen.
5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling
Vis organisasjonene tillit og legg til rette for at de kan nå sine egne mål. Da når kommunen samtidig
mange av sine mål.
6. Skap dialog med frivillighet
Skap faste møteplasser for organisasjonene. Rådfør dere med frivilligheten. Gi kommunalt ansatte
opplæring i frivillighetsmangfoldet, slik at de kan invitere flere folk til å bli med. Husk at frivillige ofte
jobber, så møter må være etter arbeidstid!
7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi
Frivilligheten er ”samfunnets vaktbikkje” og skaper bl.a. lokalsamfunnsutvikling, kunnskap, sosiale
møteplasser, tilhørighet, demokratiopplæring og er helsefremmende.
8. Gi frie midler
Frie midler er en forutsetning for at frivilligheten kan vokse på egne premisser.
9. Ikke konkurrer med frivilligheten
Tilrettelegg for bedre rekruttering av frivillige til organisasjonene. Ikke ”stjel” de frivillige fra
organisasjonene for å utføre kommunale tiltak.
10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten
Forutsigbare rammer skaper bærekraftig drift og utvikling i frivilligheten. Et eksempel er å legge til
rette for lokaler som frivilligheten kan bruke.

Vedlegg 2: Hva er en frivillig?
En frivillig er en person som aktivt gjør noe til fordel for personer utenfor sin egen familie og
vennekrets, uten økonomisk vinning, og uten noen form for tvang. I tillegg er kriteriet at det
frivillige arbeidet må foregå i en organisert sammenheng.
Frivillige som samarbeidspartnere
Moderne kommuner, kommunalt ansatte og politikere er vant til å samarbeide – både internt i den
store og brede organisasjonen som en kommune er, og eksternt med andre kommuner, private
institusjoner og virksomheter, leger, sykehus, offentlige institusjoner og mange andre. De fleste er
sånn sett vant til å skulle forholde seg til og samarbeide med aktører utenfor kommunen. Når det
kommer til frivillige, er det snakk om samarbeidspartnere som på noen punkter ligner andre
samarbeidspartnere, men som på helt sentrale punkter er annerledes. Selv om de frivillige er vidt
forskjellige, og det derved er umulig å generalisere en beskrivelse av dem og deres arbeidsmetoder
og ressurser, er det flere forhold som kommunen må være oppmerksom på i samarbeid med
frivillige.

Å sette opp en liste over kjennetegn ved frivillige er ikke et uttrykk for at kommunale medarbeidere
ikke innehar disse egenskapene. Mange ansatte gjør et stort stykke sosialt arbeid, hvor de bruker seg
selv, sin medmenneskelighet og faglighet til å være tilstede og være tillitsskapende. Forskjellen er at
kommunalt ansatte alltid er en del av det offentlige systemet som setter rammer for deres arbeid,
uansett hvordan de agerer.

De typiske kjennetegnene ved de frivilliges arbeid er:


Drevet av lyst – ikke av lønn: Frivillige er ikke motivert av penger, da de ikke får noen for den
innsatsen de gjør. Det betyr at frivillige er lyst-drevne og gjør en innsats fordi de har tid og
overskudd. De vil gjerne gjøre en innsats av egen fri vilje, og er motivert for å gjøre en
forskjell – også selv om de ikke får lønn.



Medmenneskelighet: Frivillige er først og fremt medmennesker som vil bruke tid på andre
mennesker som har behov for hjelp. Brukerne vil oppleve møte med et medmenneske som
vil være sammen med dem eller hjelpe dem. Ikke fordi de får penger eller er tvunget til det,
men fordi de har lyst. I dette møtet er de frivillige ikke profesjonelle hjelpere, med
medmennesker.



Troverdighet: Frivillige er medmennesker som stiller opp for å hjelpe andre mennesker. Det
gir dem en troverdighet som ikke er basert på spesifikk fagkunnskap, en profesjonell jobb
eller en lovbestemt ytelse, men på å være tilstede og være et medmenneske som selv har
livserfaringer med i bagasjen.



Nærhet: Frivillige har oftest tid og overskudd til å være tilstede på en annen måte en
kommunalt ansatte. De kan tilby nærhet som en pårørende som ikke er der, som en venn
som har tid til å lytte, eller som medmenneske som ser personen bak sykdom eller andre
utfordringer og problemer.



Ingen sanksjonsmulighet: Frivillige registrerer og journalfører ikke samtaler og informasjon
slik kommunalt ansatte skal. Det betyr i praksis at brukere kan unnlate å fortelle de
kommunalt ansatte om det som er vanskelig, fordi de frykter konsekvensene. Da frivillige
ikke har den rollen, skapes det en annen form for tillit og kontakt.



Tillit: Frivillige kan med deres medmenneskelighet, deres nærhet og troverdighet, og det
faktum at de ikke har sanksjonsmuligheter, skape grunnlaget for tillit mellom bruker og
frivillig. Frivillige opplever ofte at brukere betror seg til dem og ikke skjuler det som er
vanskelig, fordi de vet at den frivillige ikke vil bruke det mot dem i ettertid. Denne tilliten kan
også bety at de frivillige kan være med på å skape en «tillitsbro» mellom bruker og
kommunen. Det vil si at frivillige kan være med på å bygge bro til det offentlige tilbudet, slik
at hjelpetiltakene kommunen har får bedre mulighet til å virke - at disse blir brukt på en mest
hensiktsmessig måte.



Psykologisk speiling: Frivillige kan speile en bruker og dennes problemer og behov ved å
være et medmenneske i samme eller lignende situasjon. Dette er særlig gjeldende innenfor
de frivilligområder hvor brukere selv er frivillige ovenfor andre brukere. F. eks i
brukerorganisasjoner og pasientforeninger. I en pasientforening kan f.eks en nydiagnostisert
diabetiker speile seg i en eldre og mer erfaren diabetiker og se hvordan denne personen
lever med sykdommen. Dette kan være av stor verdi for den nydiagnostiserte.

Disse kjennetegnene på frivillige er betinget av at de ikke er ansatt, og ikke er en del av det
kommunale systemet. At frivillige ikke er ansatt har betydning for samarbeidsrelasjonen. Frivillige
kan ikke nødvendigvis styres og behandles som medarbeidere som får lønn, og de krever en egen
type ledelse. En noe forsterket, men meget sann setning sier:

«Frivillighet lever av lyst, og dør av tvang».
Frivillighet fungerer best når den får lov til å blomstre, uten å bli underlagt tvang eller bindende
rammer. Det betyr ikke at man ikke kan lede frivillige, eller at frivillige ikke kan samarbeide om et
felles formål. I ledelsen av frivillige må elementer som: motivasjon, anerkjennelse, koordinering og
dialog stå i fokus.
For kommunen betyr det at de frivillige er en stor mulighet, men også en utfordring. De frivillige kan
skape en annerledes verdi enn ansatte, eksempelvis i medmenneskelige relasjoner. Ikke fordi de
ansatte i kommunen ikke kan være medmenneskelige eller engasjerte i jobben sin, men det gjør en
forskjell for brukeren at f. eks en besøksvenn kommer fordi han/hun har lyst, og ikke fordi de får
betalt for det.
Men hva så når den frivillige plutselig ikke kommer på besøk, fordi det ikke passet inn i
dagsprogrammet, eller fordi lysten ikke er der lenger? Frivillige er drevet av lysten til å gjøre en
forskjell, og de er en fantastisk ressurs, men de er dessverre også til tider flyktige, ansvarsløse og
ustabile. Derfor kan noen være bekymret for om frivillige, som er lyst-drevne, også kan være «løse
kanoner» som kan finne på alt mulig arbeid i alle mulige forskjellige retninger. Det betyr dog ikke at
frivillige ikke kan lage avtaler med kommunen, men disse må ha en annen karakter enn avtaler som
inngås med andre samarbeidspartnere.

Når kommunen ønsker å styrke samarbeidet med frivillige, er det viktig at de ser hva frivillighet er og
hvordan frivillighet fungerer, for å kunne tilpasse forventninger og se muligheter og utfordringer i
samarbeidet med frivillige. Det er viktig å tenke på at vi alle er frivillige etter arbeidstid, hvordan ville
denne samarbeidssituasjonen ha vært for meg?

