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Sammendrag 
Ås kommune har både på politisk og administrativt nivå et ønske om mer 

samhandling og best mulig kommunal tilrettelegging for frivillighet.  

Ås kommune har i dag ingen politisk plattform eller administrativ plan for hvordan 

kommunen og den frivillige sektor skal samhandle. Det ble i K-sak 60/17 vedtatt 

at Ås kommune skal ha en politisk forankret frivilligmelding. Det ble derfor nedsatt 

en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding. 

Med denne som bakgrunn skulle de komme med forslag til hvordan man bør 

organisere samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten i Ås kommune. 

Arbeidsgruppen har sett på ulike alternativer til koordinering av den frivillige 

tjenesten i kommunen. Gruppen har fått innspill fra frivillige lag og foreninger, og 

ansatte i kommunen. Våren 2017 hadde kommunen et møte der alle lag og 

foreninger var invitert. Det var godt frammøte, og i møtet var det fire 

organisasjoner som sa seg villig til å bidra videre i arbeidet, Røde Kors, Ås 

speidergruppe, Lions Ås/Nordby og Nordby IL. Røde Kors trakk seg, men arbeidet 

fortsatte med de andre tre organisasjonene.  

Det er sendt ut spørsmål til alle frivillige lag og foreninger, og en 

spørreundersøkelse til ansatte i kommunen. Innspillene har i stor grad til felles at 

de ønsker ett kontaktpunkt i kommunen, og at de ønsker hjelp til for eksempel å 

søke om tilskuddsmidler til egen drift og en felles arena for samhandling. Ved å 

tilby slik hjelp til lag og foreninger kan det oppnås bedre drift og inkludering, med 

andre ord; bedre folkehelse for innbyggerne. Vi anser vedleggene til å være av 

stor viktighet for denne rapporten. 

Gjennom omstillingsprosjektet har det også vært en arbeidsgruppe som har sett 

på hvordan man bedre kan nyttiggjøre seg tilskuddsmidler, både internt i 

kommunen og for frivillige. Kommunen er tilsluttet «Tilskuddsportalen» som også 

er tilgjengelig for lag og foreninger. I arbeidsgruppens rapport kommer det fram 

at det er ønskelig med en «søkolog» som er ekspert på å søke, og kan hjelpe med 

å søke, tilskuddsmidler. Det er et ønske at denne personen også vet hvilke behov 

kommunen har, slik at frivillige organisasjoner kan bidra inn i folkehelsen på en 

god måte.  

Videre ønsker lag og foreninger å vite mer om hverandre for å kunne inngå 

samarbeid. De ønsker at det inviteres til et felles møtepunkt 1-2 ganger i året. Et 

annet innspill er en mer tilgjengelig og allmenn aktivitetskalender på kommunen 

sin hjemmeside. Det er økende aktivitet innenfor frivillighet i Ås kommune og for 

å imøtekomme frivillighetens behov anbefaler arbeidsgruppen å ansette en 

frivillig- og idrettskoordinator i 100 % stilling i tillegg til daglig leder i Ås 

Frivilligsentral. 
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1. Bakgrunn og mål for prosjektet 

1.1 Bakgrunn og mandat 

Ås kommune har i dag ingen politisk og administrativ plan for hvordan kommunen 

og den frivillige sektor skal samhandle. Det er derfor nedsatt en arbeidsgruppe 

som har fått i oppgave å utarbeide et forslag til en frivilligmelding, og med 

bakgrunn i denne komme med forslag til hvordan samhandlingen mellom 

kommune og frivilligheten i Ås kommune kan organiseres.  

I K-sak 60/17 ble det vedtatt at Ås kommune skal ha en politisk forankret 

frivilligmelding.  

Hvor er vi i dag 

 Ås kommune har i dag ingen koordinerende funksjon mellom frivilligheten 

og Ås kommune foruten Ås frivilligsentral som først og fremst retter seg mot 

enkeltindivider med ulike tiltak.  

 Ås kommune har ingen vedtatt plan for samhandling mellom frivillig og 

offentlig forvaltning. 

 Frivillige lag og foreninger savner et kontaktpunkt i kommunen. 

 Mange kommunale tjenester trenger bedre rutiner for hvordan man kan 

knytte til seg frivillig arbeid, og hvordan man skal ta imot og gi kunnskap 

om tjenesten til de frivillige. 

Hvor vil vi (effektmål) 

 Det er utarbeidet og politisk vedtatt en Frivilligmelding som tilfredsstiller 

nasjonale krav og føringer. 

 Kommunens organisering av frivillig arbeid er avklart mellom politikere, 

innbygger og ansatte og tilfredsstiller nasjonale krav jmf. Frivilligmeldingen. 

Dette innebærer også at det er avklart hva som er målgruppen for det 

frivillige arbeidet – enkeltfrivillige, lag og foreninger, eller begge deler.  

 Samarbeid mellom tjenester og frivillighet er styrket i et helhetlig 

perspektiv.  

 Ås kommune har samarbeid med frivillige som preges av minst mulig 

byråkrati. 

 Ås kommune legger til rette for samskaping mellom frivillige og kommunen.   

 Kommunen legger til rette for at lag og foreninger kan få oversikt over, og 

søke på, tilskudd til frivillig virke. 

 

1.2 Resultatmål – hva gruppen skal levere? 

Gå igjennom innmeldte behov fra tips og kartleggingsprosjektet som gjelder 

frivillighet og se hvordan dette bør behandles videre. 
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Komme med forslag til hvordan frivilligheten i kommunen skal organiseres i 

fremtiden i forhold til: 

 Lokaler 

 Ressurser 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Helhetlig tenkning 

 Administrering av arbeidet 

 Eksempler på betydning for kommunens tjenester/innbyggere 

 Økonomiske og kvalitative konsekvenser og gevinster 

Lage en oversikt over utfordringer, behov og muligheter for tre alternative forslag 

til organisering:  

 Frivilligsentral  

 Frivilligkoordinator  

 Frivilligsentral og koordinator  

Gruppa skal hente inn erfaringer fra andre kommuner og komme med en 

anbefaling til løsning. Forkastede forslag skal også ligge ved rapporten. 

1.3 Organisering 

Om arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen har bestått av 4 faste medlemmer: Bente Sperlin, Tone Merete 

Eng, Camilla Sæbjørnsen og Arnt Martin Kvæstad 

Forankring 

 Gruppen ble nedsatt januar 2018 med bakgrunn i Omstillingsprosjektet som 

ble igangsatt av rådmannen januar 2017. 

 Kommunen har et økonomisk innsparingskrav i omstillingsprosjektet 

 Kommunen har et mål om å bli en 3.0 kommune med mer direkte 

involvering av frivillig innsats i samskaping med kommunen. 

Om arbeidet   

Arbeidsgruppen har fra januar 2018 til og med juni 2018 hatt 6 møter, samt 3 

møter på kveldstid med de frivillige organisasjonene Lions Ås/Nordby, Nordby IL 

og Ås Speidergruppe. Mange lag og foreninger ble invitert til å delta, disse ønsket 

å bli med. Det har kommet innspill både i møtene og skriftlig om hvordan de 

frivillige opplever dagens situasjon og hvordan man ser for seg en ønsket framtid. 

De skriftlige tilbakemeldingene følger som vedlegg til denne rapporten. Som 

vedlegg ligger også resultater av spørreundersøkelsen til ansatte i kommunen. 

Ressursbruk 

Arbeidsgruppeleder og en deltaker har brukt ca. 10% av sin arbeidstid i 

prosjektperioden og øvrige deltakere 2-5% av sin arbeidstid. 



7 

 
 

 

2. Nasjonale og lokale føringer 

2.1 Nasjonale føringer 

Frivillighet i samhandling med kommunal sektor har flere nasjonale føringer, blant 

annet gjennom Stortingsmelding 39 (2007-2007) Frivillighet for alle, 

Stortingsmelding 26 (primærhelsemeldingen), Stortingsmelding 19 og 34 

(folkehelsemeldingene) og Folkehelseloven § 4.  

Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig – Den 

statlege frivilligheitspolitikken presenterer regjeringens frivillighetspolitikk og 

trekker spesielt frem at frivillighetspolitikken skal bidra til at frivilligheten kan 

realisere sine egne mål og innovasjonskraft. Frivillighet har en sentral plass i 

regjeringens plattform. Den er en integrert bestanddel i nesten alle 

politikkområder og omtales i en rekke av kapitlene i regjeringsplattformen.  

Frivillig Norge og KS har utviklet en plattform for samspill og samarbeid om 

utvikling av frivillighetspolitikken. Plattformen er etablert i samarbeid mellom 

likeverdige parter; frivilligheten og kommunesektoren, og videre dialog mellom 

partene baseres på denne plattformen. 

Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom sektorene for 

å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. 

Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom 

offentlig og frivillig sektor i Norge. Partene har en felles intensjon om å bevare og 

videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig 

sektor som viktig pilar i vårt demokrati. 

Regjeringen ønsker en frivillig sektor som vokser frem nedenfra og blir friere fra 

politisk styring. Derfor har regjeringen lansert en intensjonserklæring for 

samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor. 

Stikkord i denne sammenheng er: 

o Verdi – regjeringen anerkjenner frivillighetens enorme verdi som 

samfunnsbygger 

o Aktivitet – regjeringen vil legge til rette for at frivilligheten vokser fram 

nedenfra og anerkjenner at frihet fra politisk styring er viktig for en aktiv 

frivillig sektor. 

o Medvirkning– regjeringen vil legge til rette for en åpen, levende og 

konstruktiv dialog med frivillig sektor 

o Forenkling – regjeringen vil legge til rette for enklere regler og mindre 

byråkrati i samspillet med frivillig sektor 

o Selvstendighet –regjeringen anerkjenner frivillighetens selvstendige 

stilling i samfunnet 
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2.1.1 Overordnede prinsipper fra plattformen 

1. Frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig samfunnssektor som plasserer 

seg mellom næringslivet og offentlig sektor. Frivillig sektor anerkjennes på lik linje 

med de andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samhandling mellom offentlig 

og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for 

hverandres roller. 

2. Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og 

spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. 

3. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere og 

gjennom å være kanaler inn i demokratiet for interessegrupper og engasjerte 

borgere. 

4. Frivillighet øker samfunnets sosiale kapital ved at tillit, identitet og samhold 

skapes i møter mellom mennesker. 

5. Mangfoldet i frivillig sektor er en verdi i seg selv og en viktig årsak til høy 

deltakelse. Mangfoldigheten må ivaretas gjennom ulike typer virkemidler for ulike 

deler av frivilligheten. 

6. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. 

Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal 

supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 

7. Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, 

som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. 

 

2.1.2 Forutsigbare rammevilkår fra plattformen 

Kommunen skal legge til rette for forutsigbare rammevilkår for frivilligheten.  

1. Det er en fordel med mest mulig forutsigbarhet i rammevilkårene til 

frivillig sektor, og at dette må etterstrebes. 

2. Offentlig og kommunal økonomisk støtte skal i størst mulig grad gis i form 

av frie midler som frivilligheten kan benytte i tråd med egne prioriteringer.  

3. Det offentlige og kommunen må søke å redusere byråkratiet i form av 

kriterier og krav for å utløse støtte til frivillig sektor.  

4. Frivillig sektor bør høres av kommunen i saker som berører de enkelte 

organisasjoners hjertesaker, og saker som berører vilkårene for 

organisasjonsdrift. 
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2.2 Lokale føringer 

Ås kommune har forankret noe av sitt arbeid med frivillighet i kommunens 

handlingsprogram kap.5.4. Kultur, idrett og fritidstjenester, kap. 5.7. Sosiale og 

arbeidsrettede tjenester, kap. 5.8. Tjenester til hjemmeboende og punkt 360 

naturforvaltning og friluftsliv.  

3. Organisering av frivillighet i Ås 
Kommunen har som mål å bli en 3.0 kommune. «Kommune 3.0» er en betegnelse 

på et samfunn preget av aktivt medborgerskap. Det tenkes at den enkelte 

medborger ikke lenger skal være en kunde som har rettigheter og krav i forhold 

til kommunale tjenester, men en engasjert samfunnsressurs som i samarbeid med 

de kommunalt ansatte bidrar til å forme sin egen og andres velferd. Vi snakker 

med andre ord samlet sett om en omfattende reform på frivillighetens vegne.  

«Kommune 3.0» har fått relativt godt fotfeste som inspirasjon for utvikling av 

norske kommuner. Dette krever bevisstgjøring av frivillig innsats i kommunalt 

virke, herunder samhandling og samskaping mellom frivillig og offentlig 

forvaltning. 

 

3.1 Lokaler 

Frivillige lag foreninger og individuelle frivillige ønsker å ha mulighet til å benytte 

lokaler i kommunen gratis eller til en lav kostnad, dette for å inkludere alle 

innbyggere som ønsker å delta.  Å jobbe frivillig i et idrettslag oppleves meningsfylt 

og er først og fremst lystbetont. Idretten ønsker at det frivillige arbeidet skal dreie 

seg om å skape aktivitet og et positivt miljø for barn, ungdom og foreldre. Det er 

nødvendig at aktivitetstilbudet stadig utvikler seg og er variert for å kunne favne 

mange ulike ønsker og personer. Ikke minst ønsker idretten å tilby ungdom 

attraktive tilbud og arenaer som er «konkurransedyktige» opp mot passivitet og 

utenforskap. I dette arbeidet er de helt avhengig av tilrettelegging og ressurser 

fra kommunens side. Innspill fra frivillige sier det er mangel på lokaler og 

treningsfasiliteter til mindre lag og foreninger. Disse er i dag spredd på forskjellige 

steder rundt om i kommunen og har noe treningsforhold som de mener ikke 

ivaretar behovene. Det gjelder for eksempel bueskyting og kampsport. Idretten 

opplever innimellom treghet og mangel på koordinering mellom enheter i det 

kommunale systemet som hindrer effektiv oppfølging og god dialog med drift, 

tilrettelegging og utvikling for aktiv idrett i hele Ås.  

   

Lag og foreninger ønsker lokaler der de kan samle aktivitetene sine og invitere nye 

inn. De ønsker å tilrettelegge for aktiviteter for barn og ungdom, samt gjøre 
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innsats for integreringsarbeidet. De ønsker også et sted der de kan oppbevare og 

låse inn utstyret sitt, et enkelt kjøkken samt servere mat og drikke etter eget 

ønske. Frivilligsentralen kan tilrettelegge for dette ved å legges på bakkeplan med 

egnede lokaler. 

Kommunen har avtaler med flere lag/foreninger om bruk av kommunale bygg. For 

eksempel bruker Holstad grendelag gamle Holstad skole. Nordby speidergruppe 

bruker Speiderhytta på Nordre Stuene, Ås kunstforening bruker Drøbaksveien 6 

og Nordby og Ås idrettslag bruker klubbhusene. 

 

3.2 Tverrfaglig samarbeid 

Kommunale ressurser som skal jobbe mot frivilligheten og idretten samt innad i 

kommunen må være tverrsektoriell og i nærhet til andre funksjoner i kommunen 

som også har tverrsektoriell tilnærming. Som for eksempel SLT koordinator, 

Folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, kultur m.fl.  

Kommunen har mange dyktige ansatte, og ved flere tjenester gjøres det en god 

innsats for å utvikle tjenestene gjennom å søke om prosjektmidler for å utvikle 

tilbudene. Det oppleves at kollegaer ikke vet om hverandre både i forhold til 

kompetanse, og at man i stor grad gir tjenester til de samme brukerne uten å 

være i dialog. Dette gjelder internt i organisasjonen men også ut mot eksterne 

organisasjoner og frivillighet. Det anbefales at kommunen får på plass en 

organisering som bidrar til tverrfaglig samarbeid i forhold til frivillighet internt og 

eksternt ut mot de frivillige.  

Det er en utfordring i dag at lag og foreninger ikke vet hvem de skal henvende seg 

til i Ås kommune. Ved at kommunalt ansatte jobber mer tverrfaglig, vil kommunen 

i større grad være rustet til samskaping med frivillige. 

Drammen kommune har frivilligkontakter i ulike enheter som er kontaktleddet mot 

frivilligheten innenfor sitt fagområde. Det har først til større kompetanse om 

frivillighet, at man får utført oppgaver på tvers av enheter og mer aktivitet blant 

frivilligheten. Drammen har også investert i en digital plattform for frivillig 

organisering. Plattformen tilrettelegger for kursing, møteplass for 

nettverksbygging, utlån av lokaler, tilskuddordninger og generelt frivillig 

engasjement.   

 

3.3 Administrering av arbeidet 

I dag har Ås kommune en Frivilligsentral i Ås sentrum med en daglig leder i 100 

% stilling. I forbindelse med omorganiseringen fikk Ås kommune fra og med 

01.01.19 enhetsleder for kultur, idrett og frivillighet. Gjennom dette tiltaket har 
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kommunen avklart strategisk hvor frivilligheten skal ligge. Det finnes flere i 

kommunen som samarbeider med frivilligheten, men det er ikke nødvendigvis 

koordinert.  

Arbeidsgruppen fikk en politisk bestilling om å vurdere tre alternativer for 

organisering, og har laget en oversikt over disse tre alternativene. 

I denne delen beskrives tre mulige alternativer for kommunal organisering av 

arbeidet med frivillighet. Dette er basert på innspill fra folkemøtet, muntlige 

innspill til arbeidsgruppen, skriftlige innspill fra lag og foreninger, questback fra 

kommunalt ansatte samt erfaringer fra andre kommuner. 

 

Alt 1: Frivilligsentral 

Frivilligsentraler er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det 

offentlige som genererer frivillige innsats for og med det brede lag av befolkningen. 

Det finnes i dag 462 frivilligsentraler i 354 ulike kommuner. Daglig leder skal sørge 

for daglig drift av frivilligsentralen gjennom blant annet å være en 

formidlingstjeneste mellom de som ønsker å hjelpe og de som trenger hjelp. 

Frivilligsentralen skal først og fremst være en tilrettelegger for aktivitet som 

befolkningen ønsker å gjennomføre.  Frivilligsentraler er lokale møteplasser som 

knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig 

miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.  

Behov:  

En frivilligsentral skal fungere som en møteplass, samt ivareta enkelte interesser 

innen frivilligkoordinering, spesielt på individnivå. Frivilligsentralen er til for lag og 

foreninger og enkeltindivider som ønsker å bidra med frivillighet, og som er i behov 

av bistand. Arbeidet bør være dynamisk og tilpasses brukernes og bidragsyternes 

ønsker. Dette krever både egnede lokaler og menneskelige ressurser, og er en 

nokså ressurskrevende organisering for å kunne gi et godt tilbud.  

Innspillene fra ansatte i kommunen viser at det er ønskelig med økt samarbeid 

med frivillige. I dag er det noen tjenester som har samarbeid med frivillige, men 

samarbeidet er personavhengig og fungerer ikke ideelt på systemnivå.  

Utfordringer:  

Frivilligsentralen driftes i dag av daglig leder i ett årsverk. Daglig leder opplever at 

forventningen om frivillig innsats fra innbyggere over i offentlig forvaltning er 

meget stor. Dagens ressurssituasjon er for liten og det er sårbart ved fravær. Det 

gjør også at forventningene til tilbud er større en det som er mulig å få til med de 

ressursene som er tilgjengelige.  
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Muligheter:  

En frivilligsentral med flere ansatte kan tilby kontor/ møtested flere steder i bygda, 

for eksempel Nordby/Vinterbro/Kroer enkelte dager i uken. Det må da legges til 

rette for sentrale lokaler. Da kan det skapes et sted der mennesker på tvers av 

alder kan møte hverandre, starte nye tiltak, øke frivillig omsorg og skape trivsel. 

Det kan jobbes for å forebygge ensomhet og gis tilbud om deltagelse i fysisk 

aktivitet og integrering. Dette gir redusert og utsatt behov for andre kommunale 

tjenester i tillegg til økt grad av livsmestring i hele kommunen. Hvis 

Frivilligsentralen får mer hensiktsmessige lokaler som for eksempel frivillighetens 

hus, vil kommunen også kunne tilby arbeidstrening og dermed mestring i 

arbeidslivet.  

 

Alt 2: Frivilligkoordinator 

Frivilligkoordinator er en fagperson som har i oppgave å være et kommunalt 

koordinerende ledd mellom kommunen og frivillige lag og foreninger, samt lag og 

foreninger seg imellom. En frivilligkoordinator jobber administrativt med å 

implementere kommunens frivilligstrategi, søke tilskudd og styrke kommunens 

samhandling med frivillig sektor, lag og foreninger i hele kommunen.  

Behov:  

Innspill fra innbyggere, lag og foreninger viser at det er behov for en definert 

kontakt i kommunen. Alle var enige om at de ønsker kontakt med kommunen, og 

at det gjerne er en person, f. eks en frivilligkoordinator. Denne funksjonen savner 

de av flere grunner, både i forhold til eget virke, men også med tanke på at de 

gjerne skulle ønske å samarbeide med andre lag og foreninger og ser da for seg 

at en frivilligkoordinator kunne være et koordinerende ledd. Ved for mye byråkrati 

og vanskeligheter med å finne rett kontaktperson, risikerer kommunen at 

initiativet forsvinner.  

Utfordringer:  

Uten Frivilligsentral mister enkeltfrivillige sin mulighet til å engasjere seg. Det er 

allerede etablert en Frivilligsentral i Ås som fungerer godt. Ås kommune får i dag 

støtte fra staten til å dekke daglig leder i Ås frivilligsentral, da dette er en stor 

satsning fra staten sin side. Frivilligkoordinator er en funksjon Ås kommune ikke 

har i dag. Daglig leder ved Frivilligsentralen tar i dag en del av en 

frivilligkoordinators oppgave, men det går utover den aktiviteten Frivilligsentralen 

egentlig skal drive. Dersom dagens ressurs skal ivareta funksjonen som 

frivilligkoordinator må driften av Frivilligsentral opphøre.  

Så vidt oss bekjent finnes det ingen andre kommuner med kun frivilligkoordinator.  

Muligheter:  

Frivilligkoordinator kan bidra til en bedre synergi i forholdet mellom kommunen, 
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frivilligheten og lag og foreninger. De frivillige vil oppleve en mindre byråkratisk 

vei inn til kommunen. En annen og viktig mulighet er at man med en 

frivilligkoordinator ville kunne systematisere samarbeidet i større grad enn i dag. 

Dette kan gi mulighet for samskaping og at den frivillige innsatsen kanskje i større 

grad blir rettet mot innbyggernes behov basert på kunnskap om hva som til enhver 

tid er behovet.  

Idretten har ytret et ønske om en idrettskontakt i kommunen. Arbeidsgruppa ser 

positivt på at en frivilligkoordinator også koordinerer idretten, som er en stor del 

av det frivillige arbeidet i kommunen.  

Eventuell økonomisk konsekvens  

Frivilligsentraler mottar frem til 01.01.20 årlig øremerket tilskudd til lønn av daglig 

leder. Fullt tilskudd fordrer en 100% stilling som daglig leder. Pr 01.01.2019 

utgjorde tilskuddet 414 000 kr. Etter 01.01.20 vil tilskuddet gå inn som en del av 

rammetilskuddet til kommunen. Tilskuddet har vært en stor satsning fra staten sin 

side som ønsker at kommunen prioriterer frivillighet.  

 

Alt 3: Frivilligsentral og frivilligkoordinator 

Frivilligsentraler er i stor grad en møteplass, og et sted hvor det omsettes mye 

individuell frivillighet. En frivilligkoordinator er i større grad en administrativ 

funksjon. I Asker kommune jobber for eksempel frivillighetskoordinatoren med 

frivilligstrategien til kommunen, er sekretær i frivillighetsutvalget og koordinerer 

frivillighetenes kontakt inn mot kommunen. I Asker har de to ulike 

frivillighetskoordinatorer for helse og kultur. De har 5 frivilligsentraler og frivillighet 

er et prioritert område i hele kommunen. Lørenskog kommune har også begge 

funksjoner og har nå opprettet et frivillighetsråd.  

Behov:  

Arbeidsgruppen ser det er behov for begge funksjonene i Ås kommune da de 

utfyller hverandre og vil kunne bidra til at både individuelle frivillige og lag og 

foreninger vil kunne oppleve en bedre kontakt med kommunen. Effekten av frivillig 

arbeid vil derfor bli større enn om kommunen velger en av organiseringsformene. 

Asker har en god satsning på frivillighet og klarer gjennom frivilligheten å redusere 

ensomhet, og øke integreringen av de 18 % innvandrere de har i kommunen sin. 

Ås kommune har også disse utfordringene og Asker kommune kan brukes som et 

eksempel til etterfølgelse.  

Utfordringer:  

Det vil ikke være noe utpregede utfordringer med å ha begge funksjoner. Det vil 

ha en økonomisk konsekvens ved å ansette en frivilligkoordinator, men det å 

tilrettelegge for frivillighet gir så mye mer enn stillingene i seg selv. 61 % av 

befolkningen over 16 år bidrar med frivillig arbeid årlig, og den totale 
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arbeidsinnsatsen tilsvarer 147 800 årsverk. Innenfor feltet kultur og fritid er det 

over 8 frivillige årsverk per ansatt på årsbasis (kilde: Frivillignorge) 

Muligheter:  

Ved å organisere frivilligarbeidet med både en Frivilligsentral og en 

frivilligkoordinator vil mulighetene bli mange. Det tette samarbeidet mellom disse 

to ressursene vil gi økte muligheter for inkludering og samskaping mellom 

kommunen og frivilligheten. Kommunen skal etter Folkehelseloven §5 utarbeide 

en oversikt over folkehelsen i befolkningen og definere utfordringene i folkehelsen. 

I Ås kommune viser dette dokumentet at vi har en utfordring i forhold til å utjevne 

sosiale forskjeller. En konkret mulighet er for eksempel å inngå et samarbeid med 

frivilligheten om tiltak rettet mot denne problematikken. På den måten vil man 

kunne jobbe mer systematisk og kunnskapsbasert mot en bedre folkehelse blant 

innbyggerne. Med tilgang på gode lokaler vil man også kunne tilby personer som 

står utenfor arbeidslivet, delaktighet i ulike prosjekter for økt mestringsfølelse. 

Drammen er en foregangskommune på frivillighet. Ute i enhetene i Drammen har 

noen ansatte en 5 % stilling som frivilligkontakt, dette være seg institusjoner, 

skoler og lignende. Frivilligkoordinatoren i Drammen koordinerer dette. Med en 

frivilligsentral og frivilligkoordinator vil man ha muligheten til å koordinere noe 

lignende i Ås kommune. 

 

3.4 Eksempler på betydning for kommunens 

tjenester/innbyggere  

I Ås er det både enkeltfrivillige og lag og foreninger som utøver frivillig innsats inn 

i offentlig forvaltning. Under følger noen eksempler på frivillighet som utøves i 

kommunen. 

 Skole: Leksehjelp, strikking i skolen v/Bygdekvinnelaget, SFO prosjekt «fra 

jord til bord»,  

 Kultur: Grønn festival, Smak Ås, Lions kulturdager, Barnas verdensdag  

 Helse: Besøkshund og besøkstjenester ved sykehjemmet og i private hjem, 

følgetjeneste, Moerhjemmets venner, underlivsundersøkelse/brystkreft-

undersøkelse v/Sanitetsforeningen, tiltak for lavinntektsfamilier som 

utdeling av mat og gaver til jul v/Lions og Redd Barna, verdensdagen for 

psykisk helse, produksjon og utdeling av ved v/Vi over 60 Holstad 

 Eiendom: Tilsyn og enkelt vedlikehold av bygninger og idrettsanlegg f. eks. 

hall og klubbhus.  

 Friluftsområder: Stirydding, merking, oppgradering, og vedlikehold av 

løyper, dugnader i velforeninger og skogområder, sneglekampanjer.  
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Dette frivillige arbeidet skaper mange møteplasser for kommunens innbyggere. 

Det skaper muligheter for deltagelse i eget lokalmiljø som skaper sosial tilhørighet, 

mestring, mening og inkludering. Deltagelse i frivillig arbeid forebygger ensomhet.  

Suksessfaktoren for godt frivillig arbeide avhenger av samskaping, vilje og lyst 

mellom frivillige og de ulike enhetene i Ås kommune. For å gi engasjerte frivillige 

gode arbeidsforhold, må kommunal og frivillig virksomhet «dra» i større grad i 

samme retning. Kommunen som koordinerende funksjon må vise vilje til 

tilrettelegging. Dette vil gi større mulighet for samarbeid som igjen kan bidra til at 

de frivillige opplever å være til nytte sammen med andre, for andre. 

 

3.5 Tilskuddsmidler 

Ås kommune gir tilskudd på 550 000,- som driftstilskudd til frivillige lag og 

foreninger innenfor området oppvekt- og kultur, der de under 26 år prioriteres. 

130 000,- gis som tilskudd til kulturarrangementer, der deler av tilskuddet går til 

frivillighet. 30 000,- går til frivillig integreringsarbeid og 100 000,- går til tiltak i 

nærområdet, ofte velforeninger. 

Frivillige ønsker større tilgang på tilskuddsmidler. Det er både ønskelige med en 

tilskuddspott uten for mye byråkratiske prosesser, men også hjelp til å søke midler 

fra legater og stiftelser. Det finnes mange legater og stiftelser som kommunen og 

frivillige kan søke på, men ofte er det er behov for en egenandel i form av en sum 

midler. Søker kommunen for eksempel om 300 000,- kan det være et krav om 

egenandel på 50 000,-. Per i dag finnes det ingen slik pott som kan brukes til dette 

og muligheten for tilskudd forsvinner. Det anbefales at en eventuell ny ressurs 

med ansvar for tilskuddsmidler i kommunen får tildelt en ramme med midler som 

kan brukes som egenandel når man søker om midler. På denne måten vil 

kommunen kunne få tildelt eksterne midler i større grad. 

 

3.6 Økonomisk gevinst  

På landsbasis er det i snitt 8 frivillige per ansatt. Det antas at Frivilligsentralen i 

Ås effektuerer frivillig innsats tilsvarende mellom 3 og 5 årsverk. Dette tilsvarer 

1,5-2,5 millioner i sosial kapital. Med gode lokaler vil kommunen i tillegg kunne 

tilrettelegge for to til tre årsverk i frivillig arbeid for personer utenfor arbeidslivet. 

Dette tilsvarer ca. 1,5 millioner i sosial kapital.  

I den nasjonale frivilligmeldingen står det:  

Brei deltaking er viktig også i eit folkehelseperspektiv og kan bidra til livskvaliteten til den 
enkelte. Dette gjeld særleg menneske som står utanfor arbeidsmarknaden, som eldre, 
sjukemelde og arbeids-ledige. Fråvære av møteplassar og sosiale band skaper grobotn for ei 



16 

 
 

 

rad fysiske og psykiske utfordringar. Deltaking i frivillig arbeid kan på mange måtar erstatte 
den sosiale interaksjonen og dei sosiale banda som arbeidsliv og skule elles gir. 

Frivilligheten bidrar med store verdier, er samfunnsbyggende og med et stort 

mangfold. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere 

for ulike interessegrupper og i mange tilfeller utfordre kommunale tjenester. 

Historisk sett har frivillige organisasjoner avdekket behov og satt i gang tiltak som 

det offentlige etter hvert har tatt over ansvaret for. I følge SSBs siste oversikt for 

frivillig sektor (Statistisk sentralbyrå 2017) er verdiskapingen i sektoren beregnet 

til 130 mrd. kroner.  
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4. Arbeidsgruppens konklusjon 
Kartleggingen utført i arbeidsgruppen viser at dagens frivilligsentral, eid av Ås 

kommune, ikke har ressurser til å oppfylle de behovene som lag, foreninger, 

enkeltfrivillige og ansatte har for å legge til rette for økt frivillig innsats.  

Oppgaver innen feltet frivillighet som oppfølging av informasjon på hjemmeside, 

utdeling av tilskuddsmidler, oppfølging av politiske strategier, representasjon i 

dialogmøter og lignende er fordelt på flere ulike ressurser i kommunen. 

Tilbakemeldingen fra lag og foreninger er at de ønsker én kontakt inn i kommunen, 

da de opplever å bli henvist til ulike ansatte. Dette oppleve som byråkratisk og 

ikke hensiktsmessig for å tilrettelegge og utvikle frivilligheten i Ås.  

Nasjonale føringer sier at frivillige skal oppleve mindre byråkrati i sin drift for å 

unngå å bruke energi på tungrodde prosesser og heller invitere til gode 

møteplasser for innbyggernes deltagelse og tilhørighet.  

Undersøkelser viser at frivillig sektor er i endring. Det blir større konkurranse om 

folks tid, og resultatet blir at lag og foreninger stagnerer og sliter med å rekruttere 

nye medlemmer. Færre vil ta på seg styreverv, og frivillighet er i økende grad en 

arena for de ressurssterke. Kommunen skal være tilrettelegger, støttespiller og 

partner for frivillig sektor. For å tilrettelegge for økt frivillighet er det behov for 

gode og hensiktsmessige lokaler, kompetanseheving og god dialog inn mot 

kommunen. 

Arbeidsgruppen anbefaler å etablere en frivillig- og idrettskoordinatorfunksjon, i 

tillegg til dagens frivilligsentral, da det best oppfyller kravene og sikrer 

tilrettelegging både for lag og foreninger, enkeltfrivillige og internt i egen 

organisasjon. Dette vil gi størst gevinster på sikt. Gevinstene vil både være av 

økonomisk karakter i form av sparte kostnader, økt verdiskapning og økt 

tjenestetilbud. Med forventet økt innbyggertall og fokus på frivillighet i kommunen 

ser arbeidsgruppa det som helt nødvendig å få inn flere ressurser som jobber med 

frivillighet.  

Det er utarbeidet en frivilligmelding med strategiske grep, basert på innspill fra 

lag, foreninger og ansatte. Arbeidsgruppen anbefaler at Ås kommune iverksetter 

tiltakene i Frivilligmeldingen, men det understrekes at tidsaspektet for 

gjennomføring av tiltakene avhenger av prioritering av ny ressurs i forbindelse 

med budsjett 2020.    
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5. Vedlegg 

 

Vedlegg 1 - Innspill fra lag og foreninger i arbeidsgruppen 

Oppsummering fra lag og foreninger 

Frivillige lag og foreninger ønsker en kontaktperson i kommunen, for eksempel en 

frivilligkoordinator. Kontaktpersonen er et bindeledd mellom kommunen og de 

frivillige og de frivillige imellom, og bidrar til økt mulighet for samarbeid og 

samskaping. De ønsker også tilgang på lokaler og hjelp til å søke tilskudd, samt 

kursing innen økonomi og ledelse av en organisasjon. 

 

Spørsmål til frivilligmelding: 

o Tanker rundt den totale frivilligheten i Ås. 

o Hva mangler i forhold til tilrettelegging for frivillighet i Ås? (rammevilkårene) 

o Hva tenker dere om individrettet frivillighet? (viktigheten) 

o Hva tenker dere om frivillighet gjennom lag og foreninger? (viktigheten) 

 

Innspill fra Ås speidergruppe       

   
FOLKEHELSEPERSPEKTIVET:  

Frivillighet gjennom lag og foreninger utgjør storparten av, og er selve 

grunnsteinen i fritidsaktivitet i Norge, spesielt blant barn og ungdom. Lag og 

foreningers arbeid legger til rette for fysisk, sosial og pedagogisk stimuli.  

 

Fysisk aktivitet: 

Gjennom lag og foreninger kan barn og ungdom være fysisk aktive i ulike miljøer. 

Fysisk aktivitet er svært viktig i et sykdomsforebyggende og helsefremmende 

perspektiv. Barn og ungdom er blitt mindre og mindre fysisk aktive over tid og det 

er en økning i utvikling av livstilproblematikk blant barn og unge knyttet til for lite 

fysisk aktivitet. I et folkehelseperspektiv er arbeidet som gjøres i lag og foreninger 

et svært viktig bidrag til helsefremming og sykdomsforebygging. Generell fysisk 

utfoldelse bidrar til bedret fysisk helse, men har også en god effekt på barn og 

unges psykiske helse.  Frivillig arbeid i lag og foreninger bør være et viktig 

satsningsområde for å forebygge helseproblemer blant barn og unge. 

 

Sosial aktivitet: 
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Gjennom frivillig arbeid i lag og foreninger lærer barn og unge og forholde seg til 

andre barn og unge i små og store grupper.  Barn og unge bidrar med sin 

«væremåte» og sin personlighet inn i en sosial sammenheng. Alle gir av seg selv 

og får tilbakemeldinger på sin sosiale adferd. Dette er en vekselvirkning som gir 

sosial læring og utvikler barn og unges sosiale kapasitet. 

Som medlem i lag og foreninger har barn og unge mulighet til å oppleve sosial 

tilhørighet og sosial trygghet i en gruppe med fells interesseplattform.   

Barn og unges måte å være sosialt aktive på har endret seg over tid. Den sosiale 

aktiviteten skjer oftere gjennom nettbaserte sosiale medier og i mindre grad 

gjennom felles fysisk tilstedeværelse og kommunikasjon ansikt til ansikt. Mange 

mangler erfaring i denne type sosial interaksjon.  

Ensomhet er nå en stor helseutfordring blant barn og unge. Mangel av sosial 

tilhørighet, trygghet og støtte fører til ulike problemer som depresjon og 

angstutvikling samt redusert selvtillit og usikkerhet rundt eget selvbilde. Dette er 

blitt en stor utfordring for den individuelle helsen, men også i et større 

folkehelseperspektiv. Det arbeidet som skjer i lag og foreninger er vesentlig og bør 

satses ytterligere på for å gi barn og unge ulike former for sosial erfaring. 

 

Pedagogisk arena: 

På en sosial arena kan barn og unge bidra med sin kunnskap og sine ferdigheter 

og de erfarer å være en viktig brikke i en større sammenheng. Det er også en 

viktig arena for læring av ny kunnskap og nye ferdigheter.  Her kan barn og unge 

delta i en utveksling av kunnskap innenfor et felles interesseområde. Som medlem 

i lag og foreninger lærer man og forholde seg til gruppas rammer og regler. 

Gruppedynamikk er viktig og man får erfaring i at alle må bidra for at en gruppe 

skal fungere bra. Barn og unge får erfare at de selv er likeverdige og like viktige 

som andre inn i en gruppe. Det legges vekt på egenskaper som aksept, toleranse 

og forpliktelse inn i gruppa. 

 

MESTRING OG LÆRING: 

I speidergruppa er mestring og læring gjennom deltagelse et grunnleggende 

perspektiv i vår drift. Vi ønsker å gi barn og unge en trygg arena for sosial læring 

og fysisk utfoldelse.  Vi gir barn og unge mestringsopplevelser gjennom utvikling 

av nye ferdigheter. Vi lærer barn og unge å ta ansvar for konkrete oppgaver. Vi 

lærer dem å lære bort kunnskap og ferdigheter til andre i gruppa. Vi lærer dem å 

føle ansvar for sin plass i en gruppe og viktigheten av at de er tilstede og bidrar 

inn i gruppa. Vi lærer dem å ta vare på hverandre i ulike situasjoner. Vi gir dem 

ansvar under veiledning og gir dem lederopplæring og ledererfaring. 

Vi bruker friluftsliv og naturen som arena for vår virksomhet.  Barn og unge lærer 

seg å klare seg selv ute i naturen og de lærer at gruppedynamikken må fungere 

og at de må være gode ledere for sin gruppe for at opplevelsen skal bli god. Alle 
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er viktige i en slik sammenheng og det gir stor mestringsfølelse når man behersker 

naturens utfordringer gjennom både deltakelse og ledelse. 

Vi ser på dette som svært viktig i barn og unges utvikling mot å bli selvstendig og 

gode ledere i samfunnet. 

RAMMEVILKÅR OG ET TYDELIG BINDELEDD MELLOM DET OFFENTLING OG 

DE FRIVILLIGE  

Vi ser på frivillig arbeid som svært viktig for barn og unges utvikling på flere 

områder. For at flest mulig skal kunne delta i lag og foreninger må det være lett å 

komme i kontakt med oss. Det kan heller ikke være for dyrt å være medlem. 

Det kan være hensiktsmessig at en koordinator i kommunen kunne være et 

bindeledd mellom lag og foreninger og kommunen. En slik koordinator vil kunne 

fungere som kontaktperson for de som ønsker å komme i kontakt med oss.  

Kontaktpersonen vil kunne være behjelpelig i de tilfeller hvor barn og unge har 

særskilte behov av ulik art. Dette kan for eksempel gjelde tilgjengelighet eller 

økonomiske utfordringer. En slik koordinator bør ha noen midler til slik hjelp.  Det 

kan være til stor hjelp både for den enkelte og for lag og foreninger. Dette kan 

være svært sensitive situasjoner. 

Koordinatoren vil også kunne være en kontaktperson for oss i organisasjonene når 

vi har spørsmål til kommunen eller behov for økonomisk bistand tilknyttet 

prosjekter og aktiviteter. En egen koordinator for dette arbeidet vil sitte med en 

full oversikt over alt frivilligarbeid og kunne også foreta en rettferdig fordeling av 

økonomiske midler til ulike aktiviteter. 

Koordinatoren vi også kunne være et bindeledd mellom organisasjonene for å få 

til økt samarbeid og utveksling/lån av utstyr og kunnskap.  

INDIVIDRETTET FRIVILLIGHET 

Det er mange som ønsker å bidra litt i det frivillige arbeidet, men som ikke alltid 

vil binde seg til noe fast over tid. Ved å ha en egen koordinator i kommunen vil 

lag og foreninger kunne melde behov for hjelp her og de vil kunne formidle og 

koble opp mot dem som har meldt at de ønsker å bidra.. 
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Nordby IL v/Thor Ringstad     

 

Hva tenker dere om viktigheten av frivillighet 

gjennom lag og foreninger? 

Folkehelseaspektet 

Jeg tror frivilligheten spiller en veldig stor rolle for folkehelsen. Både blant barn og 

unge i kommunen og blant den øvrige befolkningen. Alt frivillig arbeid er innfor 2 

aspekter som begge er avgjørende for folkehelsen. Det er trening, det å komme 

seg ut i frisk luft eller sosialt samvær med andre. Både fysisk aktivitet og samvær 

med andre er avgjørende for folkehelsen. 

Mestring og deltagelse. 

Spesielt for barn og unge er dette med mestring, deltagelse og tilhørighet et veldig 

viktig aspekt. Lag og foreninger bidra nettopp til det. Skape en arena for mestring 

samtidig som man bygger tilhørighet til andre mesker i bygda og til stedet. 

 

Hvilke rammevilkår mangler i forhold til tilrettelegging for frivillighet i Ås?  

Lokaliteter? 
Idretten i Ås mangler veldig mye når det gjelder lokaliteter. De 2 største 

idrettslagene Ås Il og Nordby Il kanskje ikke kan dokumentere at Ås ligger etter 

både når det gjelder innendørs baner (idrettshaller)/spilleflater og utendørs. I 

tillegg mangler Ås kommune et tilbud til mindre lag og foreninger. Disse er i dag 

spredd på forskjellige steder rundt om i kommunen og noe har treningsforhold 

som ikke er akseptable. Det gjelder alt fra bueskyting, kampsport og til 

møtelokaler til frivillige organisasjoner som Sanitetskvinnene osv.    

Støtte i arbeidet? 

For de større lagene som etter hvert har opparbeid et kontakt nett inn i kommunen 

så får man en del støtte i forbindelse med anlegg, bygg osv. Det må være en stor 

utfordring for mindre lag og foreninger for det tar veldig lang tid å bygge opp et 

kontaktnett mot kommunen. Hvem har ansvaret for hva og hvor skal man 

henvende seg. 

Dette kunne vært løst med frivillighetskoordinator/idrettskoordinat i kommunen. 

Samskaping med andre lag og foreninger på tvers av faglig innhold? 

Det er lite av dette i kommunen, da man er spedt utover i kommunen og alle har 

nok med sitt. Alle jobber frivillig og da med begrenset tid og blir sittende på sin 

egen tue. Her kunne nok mye vært gjort, men jeg tror kommunen må være en 

initiativtaker her.  

 

Behov for kurs/ kompetanse?  
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Her kan jeg bare snakker for oss selv og vi har masse tilbud gjennom de enkelte 

forbundene og idrettskretsen. Det står mer på tid enn manglende tilbud. 

 
Økning av medlemsmasse? 
I alle sammenhenger så ønsker man å vokse, men vanskeligheten er å bygge 

organisasjon i samme takt som veksten. Når alt eller det meste er basert på 

frivillighet og fritid, så blir det utfordrende. Vi i NIL jobber for å kunne ha et tilbud 

til alle i bygda og vi har en stor vekst i befolkningen. Så langt føler jeg at det har 

gått på bekostningen av nye aktiviteter. Vi har konsentrert oss om de tradisjonelle 

områdene våre som håndball, fotball og vannpolo. Vi har riktignok startet med en 

droneracing gruppe det siste året, men det er også det eneste. Hvis vi ser på 

utviklingen mot andre aktiviteter så strander det ofte på lokaliteter.    

Er det behov for et tydelig bindeledd mellom offentlig og frivillig 

forvaltning? 

Hvem kontaktes i kommunen ved behov for bistand/ spørsmål? 

Ingen tvil om at det er et stort forbedringspotensial her. En bedre kommunikasjon 

mellom frivilligheten og kommunen burde kunne gi mye tilbake til kommunen på 

økt aktivitet. Jeg tro ikke folk vil legge ned mindre tid i frivillighetens tjeneste hvis 

de fikk hjelp til en enklere administrasjon eller kontakt mot det offentlige – Det vil 

bare generere mer aktivitet.  

Hva tenker dere om viktigheten av individrettet frivillighet? Hvordan kan 

enkeltfrivillige lettere få utført sitt ønske om å være frivillig og hva ønsker 

de å bidra med? 

Det er mange i Norge som gjerne vil bidra med frivillig arbeid, men føler at de 

oppgavene hvor de trengs er så store at de ikke tørr ta på seg ansvaret. Det vi ser 

tydelig i Nordby Il er at det er lettere å få frivillige til å stille opp når oppgavene er 

tidsbegrenset og tydelig beskrevet. Det som er vanskelig er å få tak i personer til 

styrene osv. hvor det er snakk om å sitte i 2 år og med en varierende 

arbeidsmengde.  
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Lions 

 

Hva tenker dere om viktigheten av frivillighet gjennom lag og foreninger? 

Folkehelseaspektet 

- Her er det nok idrettslag og speider og lignende som har størst påvirkning men 

for de som står utenfor dette kan ha nytte av enkelte tiltak Lions gjør som 

f.eks. utsetting av hvilebenker langs turveier/stier slik at folk som er dårlig til 

bens også kan gå tur. 

- Kommunen kan bidra med infrastruktur og anlegg tilpasset store og små og 

overlate driften til de frivillige. 

- Kommunen kan dessuten sørge for at de yngste kan delta på slikt uten kostnad 

for foreldrene slik at barna kan prøve seg på flere ting og finne ut om de liker 

noe av det godt. 

- Der familiene har dårlig råd bør kommunen kunne bidra slik at barna kan delta 

også når de er litt eldre. 

- Kommunen kan bidra i form av å være kontaktledd mellom de aktive og de 

som trenger aktivitet.  Som regel er det et problem for de som forsøker å få 

folk med at de ikke vet hvem som vil ha nytte av å bli med. 

 

Mestring og deltagelse 

- Her stiller Lions sterkt med sitt «Det er mitt valg» program som markedsføres 

mot barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående pluss idrettslag 

og lignende.  Her lærer barna om etikk og samarbeid pluss at de lærer å stå 

opp mot gruppepress.  Det fungerer også bra som anti mobbe program. 

- I tillegg fronter Lions «FIRST LEGO League» som er en «konkurranse» der den 

største gevinsten er mestring gjennom å delta på et lag.  Denne 

«konkurransen» kan benyttes av barne og ungdomsskoler for anskueliggjøring 

av teori i veldig mange fag. 

o Fysikk: fordi den roboten de bygger skal gjøre en del oppgaver og da må 

de forstå begrep som tyngdepunkt, vektarm, osv. 

o Matte: fordi de må kunne forstå/kalkulere hvor mange omdreininger et 

hjul må ha for å bevege bilen/roboten en bestemt distanse og tilsvarende 

andre oppgaver der teori må benyttes for å løse et problem som 

sannsynlighetsberegning. 

o Språk: fordi brukermanualer og presentasjoner de skal gjøre godt kan 

skje på et annet språk enn Norsk. 

o Norsk: fordi de må lære seg å gjøre presentasjoner for et dommerpanel 

på en skikkelig måte.  De må også lære seg å skrive søknader om støtte 

til prosjektet sitt 

o Markedsføring: de må lage en stand og markedsføringsmateriale for sitt 

lag samt markedsføre dette overfor potensielle støttekilder. 
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o Samfunnsfag: De lærer samarbeid fordi de MÅ samarbeide for å få dette 

til. 

o Sløyd: de må bygge robotbordet. 

o Programmering: må de lære prinsippene til for å kunne programmere 

roboten til å gjøre oppgaver. 

- Her støtter Lions lag økonomisk i tillegg til at mentor ressurser vil kunne stilles 

til rådighet ved behov. 

- Lions driver dessuten i samarbeid med FN en «Fredsplakatkonkurranse» som 

er en verdensomspennende årlig tegnekonkurranse for barneskolene. 

- Lions støtter ofte folk/grupper etter søknad slik at disse kan få gjennomført 

det de drømmer om. 

- Hvert år sender Lions ut et antall ungdom mellom 17 og 22 år på 

ungdomsutveksling til et annet land etter søknad.  Dette gir ungdommen en 

fantastisk opplevelse og et internasjonalt kontaktnett som gir dem en 

forståelse av andre kulturer og her dekker Lions som regel alt slik at det ikke 

er avhengig av familiens økonomi om en ungdom får reise eller ikke.  Dette gir 

ungdommen en unik innsikt i andre kulturer og hvordan mestre å omgås folk 

derfra.  I tillegg gir det dem en mestring av å reise internasjonalt på egen 

hånd. 

 

Vårt hovedproblem når det gjelder de skolerelaterte tingene ser ut til å være 

at skoleledelsen ikke ønsker forstyrrelser fra utsiden slik at når vi kommer til 

dem blir vi ofte avfeid som irrelevant uten at de har foretatt en fornuftig 

evaluering av det vi kommer med. (Som dessuten for det meste er gratis for 

skolen siden Lions betaler.) 

 

Hvilke rammevilkår mangler i forhold til tilrettelegging for frivillighet i Ås?  

- Lokaliteter?   

o Vet ikke, dette sørger Lions for selv slik at vi ikke har store behovene for 

slikt. 

 

- Støtte i arbeidet? 

o Ja takk.  Vi driver med en del ting der vi har behov for samarbeid med 

kommunen.  Der kunne det være greit med en oversikt over hvem i 

kommunen som kan hjelpe oss med hvilke spørsmål.  For det meste fikser 

vi finansiering av prosjekter på egenhånd men dersom vi ønsker å 

gjennomføre et stort prosjekt hadde det vært greit å ha kommunen med 

på laget når vi søker om penger og planlegger og kanskje gjennomfører. 

 

- Samskaping med andre lag og foreninger på tvers av faglig innhold? 
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o Det kommunen her kan bidra med er som sentralt kontaktledd der vi kan 

finne oversikt over hvem som er kontaktperson i alle foreninger som vil 

kunne berøre innbyggerne og hva disse foreningene driver med. 

o En lettfunnet felles oversiktskalender for alle på et sentralt sted på 

kommunens nettsider hadde også vært fing. 

 

- Behov for kurs/ kompetanse? 

o Mer om å finne kilder til stønad samt skriving av slike søknader. 

o Kanskje forskjellige foreninger kunne holde kurs/foredrag for hverandre? 

 

- Økning av medlemsmasse? 

o Ja takk, Et felles sted der alle kan presentere/markedsføre seg og fortelle 

hvem de er og hva de gjør osv. 

o Brev til alle nyinnflyttede med informasjon om alle foreninger og 

aktiviteter i kommunen. 

 

Er det behov for et tydelig bindeledd mellom offentlig og frivillig 

forvaltning? 

Hvem kontaktes i kommunen ved behov for bistand/ spørsmål? 

o Som beskrevet ovenfor, JA! 

 

Hva tenker dere om viktigheten av individrettet frivillighet? Hvordan kan 

enkeltfrivillige lettere få utført sitt ønske om å være frivillig og hva ønsker 

de å bidra med? 

Jeg tror at vi alle kunne bli flinkere til å markedsføre våre behov og 

arbeidsoppgaver på www.frivillig.no 

Evt også at kommunen har et sted man kan registrere seg dersom man ønsker å 

bidra uten nødvendigvis bli medlem noe sted. 

  

http://www.frivillig.no/
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Ås Idrettslag 

Ås kommune ønsker å legge til rette for frivillighet og har igangsatt et arbeide for 

å kartlegge hvilke tanker enkeltfrivillige, og lag og foreninger har for et godt 

samspill rundt frivillig innsats. 

Ås IL er meget positiv til at kommunen tar ordentlig tak i denne problematikken. 

Vi mener   det er mulig å få mer ut av det frivillige arbeidet, med tanke på områder 

som folkehelse, integrering, tilhørighet mm. For å ta ut dette potensialet er det 

imidlertid nødvendig med mer effektiv koordinering og bedre tilrettelegging for. 

Det handler om bedre gjensidig informasjon og antakelig samspill mellom 

frivilligheten og mellom oss og kommunen.  

Vi er glad for å bli spurt om å dele våre tanker om frivilligheten i Ås og svarer rett 

inn i notatet/direkte på spørsmålene. Naturlig nok svarer vi ut fra våre erfaringer, 

interesser og behov knyttet til utøvelse av frivillighet innen idrett.  

Hva tenker dere om viktigheten av frivillighet gjennom lag og foreninger?  

Generelt om frivillighet 

Idretten er tuftet på samarbeid og frivillighet. Frivillighet gjelder for den enkelte til 

å bli med, både som utøver og som hjelper/bidragsyter/organisator. 

Frivillighetsaspektet når det gjelder tilrettelegging for den enkeltes idrettsaktivitet 

(trening og konkurrering) har flere sider. Det overveiende positive er at vi samler 

dedikerte folk som skaper noe sammen for seg selv, sine nærmeste og 

fellesskapet/lokalsamfunnet. Engasjementet og innsatsen er i utgangspunktet 

lystbetont og -drevet. 

Slik samfunnet er bygd opp er lagenes/klubbenes frivillige arbeid uunnværlig for 

idretten. Det frivillige arbeidet som legges ned i idretten skaper mange arenaer for 

aktivitet og sosialt samvær. Det utvikles vennskap og nettverk som styrker 

samholdet mellom barn, unge og voksne i våre lokalsamfunn.  

Folkehelseaspektet 

Idretten betyr svært mye for den allmene folkehelsa i et samfunn, forutsatt at 

tilbudet treffer godt. Idrettslagene tilbyr en rekke ulike tilbud for fysisk aktivitet 

og på mange nivå. Selv om de fleste av våre aktiviteter retter seg mot barn og 

unge, har vi også tilbud for voksne og personer med særskilte behov (eksempelvis 

Aktiv på Dagtid for folk med svak tilknytning til arbeidslivet). Det å delta i en 

organisert aktivitet i regi av et idrettslag kan bidra til jevnlig trening for den 

enkelte, som har stor betydning for helsa. Det samme gjelder for aktiviteter som 

tilbys fra turlag og andre. 

 

Mestring og deltagelse 

Idrett handler i stor grad om mestring, i tillegg til ren glede. Det å bli bedre 

gjennom trening, å kjenne at kroppen lystrer og får til ulike bevegelser og øvelser, 
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kan gi stor mestringsglede. Idrett som fremmer den enkeltes mestringsutvikling, 

på ens egne premisser og etter egne ønsker og ambisjoner, er utelukkende 

positivt. Mestringen skjer i et samspill mellom den enkelte og det lag, team eller 

gruppe vedkommende er en del av.  

Det å delta i organisert aktivitet, eksempelvis idrett, har en egenverdi. Gjennom 

metodisk trening innenfor trygge rammer tilbyr vi muligheter for forbedring, 

utvikling og vekst. Ikke mindre viktig er det sosiale aspektet. Det å være en del 

av laget kan gi den enkelte en opplevelse av samhold og deltakelse. Det skaper 

også læring på flere plan enn den spesifikke aktiviteten, som å tilpasse seg andre, 

å ta hensyn og å skape noe sammen. Idrettslaget, som andre frivillig 

organisasjoner, er en arena for å lære seg å ta ansvar, for å lede, og for å instruere 

andre. Gjennom deltakelse i det frivillige (idrettslaget) oppstår vennskap og 

opplevelse av tilhørighet.  

Hvilke rammevilkår mangler i forhold til tilrettelegging for frivillighet i Ås?  

Lokaliteter? 

Idretten i Ås har store utfordringer i å kunne tilby sine utøvere tilfredsstillende 

trenings- og konkurransefasiliteter. For dårlig hallkapasitet for mange av idrettene, 

mangelfullt vedlikehold av og mangelfulle arenaer/fasiliteter for utendørsidretter 

er tatt opp med kommunen i mange sammenhenger.  Vi er ikke rustet for den 

forestående økningen i folketallet i kommunen. Flere innbyggere vil medføre at 

flere vil drive idrett og kanskje også etterspørre tilbud vi i dag ikke kan tilby pga. 

manglende lokaliteter. Det må satses mer på idrettsanlegg og det må bygges for 

fremtiden. Anlegg og infrastruktur skaper grunnlag for aktivitet.  

 

Støtte i arbeidet?  

Å jobbe frivillig i et idrettslag oppleves meningsfylt og er først og fremst lystbetont. 

Vi ønsker at vårt frivillige arbeid skal dreie seg om å skape aktivitet og et positivt 

miljø for barn, ungdom og foreldre. Det er nødvendig at aktivitetstilbudet stadig 

utvikler seg og er variert for å kunne favne mange ulike ønsker og personer. Ikke 

minst ønsker vi å tilby ungdom attraktive tilbud og arenaer som er 

«konkurransedyktige» opp mot passivitet og utenforskap. I dette arbeidet er vi 

helt avhengig av tilrettelegging og ressurser fra kommunens side. 

Dessverre opplever vi litt for ofte treghet og mangel på koordinering mellom 

enheter i det kommunale systemet som hindrer effektiv oppfølging og god dialog 

med oss om drift, tilrettelegging og utvikling for aktiv idrett i hele Ås.   

 

Samskaping med andre lag og foreninger på tvers av faglig innhold? 

Vi kunne med fordel hatt en mer fast, men likevel uformell, arena for samsnakking 

og samarbeid mellom ulike frivillige lag og foreninger i Ås. Dette er ikke et ønske 

om et «supperåd», men en møteplass som gjør oss mer kjente med hverandre og 
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som kan benyttes t ulike prosesser og situasjoner.  

Vi kunne også ha tenkt oss at frivilligheten ble mer synlig og tilgjengelig for 

lokalbefolkningen, ikke minst for innflyttere og nye i kommunen. Kunne vi ha fått 

til en årlig markering av mangfoldet, et Ås Mart´n for frivilligheten? 

 

Behov for kurs/ kompetanse? 

Vi er glad for alt av ekstra informasjon og kompetansetilbud som kan gjøre oss 

enda mer effektive og gode i vårt eget arbeid. Et eksempel på prisverdige tiltak 

fra kommunens side er det nylig avholde kurset om tilskuddsordninger.  

 

Økning av medlemsmasse? 

Flere medlemmer betyr økt press på dagens ressurser i laget, men også nye folk 

og personer som kan bidra. Med vekst har vi imidlertid behov for økte eksterne 

ressurser, også på treningsarenaer/fasiliteter. Blir frivilligheten vesentlig større, vil 

det være behov for økt pott til kommunens kulturtilskudd. 

 

Er det behov for et tydelig bindeledd mellom offentlig og frivillig 

forvaltning? 

Hvem kontaktes i kommunen ved behov for bistand/ spørsmål? 

Vi ønsker oss en kontaktperson i kommunens administrasjon, med ansvar for å 

koordinere idrettens mange berøringsflater med kommunen. I dag springer vi 

mellom mange kommunale etater og enheter før vi får kontakt, først og fremst 

innen eiendom, drift, kommunalteknisk, park &idrett, samt folkehelse. 

 

Hva tenker dere om viktigheten av individrettet frivillighet? Hvordan kan 

enkeltfrivillige lettere få utført sitt ønske om å være frivillig og hva ønsker 

de å bidra med? 

Det er å naturlig for oss, som idrettslag, å fokusere på at vi deltar i samlet flokk 

og innenfor organisasjonens rammer. Men vi må også sørge for at det individuelle 

behovet og ønsket om å delta på egne premisser til en viss grad blir ivaretatt. 

Kanskje kunne vi lære mer av andre her og kanskje kunne vi samarbeide med 

Frivilligsentralen på ett eller annet vis? 

 

 

  



29 

 
 

 

Ås Husflidslag 

Hva tenker dere om viktigheten av frivillighet gjennom lag og foreninger?  

Frivillighetskonferansen 2018, som arrangeres av de frivillige organisasjonene i 

Akershus hadde tittelen: «I støpeskjeen. Omstilling i Viken» Det var stor 

oppslutning om konferansen som ble åpnet at fylkesordfører Anette Solli, vi 

anbefaler hennes innlegg i sin helhet.  

Hun sa bl.a. at frivilligheten:  

 er limet i samfunnet, det vi skaper selv til gode for barna våre 

og sammen med andre  

 noen deltar en kort periode, for andre er det en livsstil  

 skaper samfunnet vårt, bidrar til å skape identitet og lokal 

tilhørighet,  

 gir en følelse av å høre til et sted og er en arena for å skape 

noe sammen med andre  

 

Hvilke rammevilkår mangler i forhold til tilrettelegging for frivillighet i Ås?  

Lokaliteter:  

Som for det meste av frivilligheten er gode og egnede lokaler en av de aller 

viktigste faktorene for å sikre Ås Husflidslag sin virksomhet. Laget har gjennom 

flere år prøvd å skaffe seg lokaler som passer våre aktiviteter, og ikke minst samler 

disse i størst grad på samme sted. Vi sendte kommunen en henvendelse om dette 

tidligere i vår.  

I vår henvendelse skriver vi bl.a.:  

«Ås husflidslag ble stiftet i 1996 og er et lokallag av Norges husflidslag. Laget har 

rundt 100 medlemmer og det er både kvinner, menn, ungdommer og barn.  

Norges Husflidslag (NH) er en kultur- og interesseorganisasjon som er ledende 

aktør innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid. NH ble stiftet 

i 1910, og har 24 000 medlemmer over hele landet. Vi deltar aktivt i arbeidet med 

å ta vare på vår immaterielle kulturarv og videreformidle den til kommende 

generasjoner.  

Laget har i alle år arbeidet for å få mer permanente lokaler til våre aktiviteter, så 

langt uten å lykkes. Vi har flyttet fra sted til sted i kommunen og måtte også en 

periode flytte over grensen til Ski kommune, for å få lokaler til noen av 

aktivitetene. Det er særlig noen av aktivitetene - tredreiing,  
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sølvarbeid og vevstue - som krever en fast plassering. Vi organiserer mye av 

aktiviteten i «Ringer» med ulike husflidsteknikker/tema. Disse arrangeres ukentlig 

i vår og høstsemesteret. I tillegg arrangerer vi en rekke kurs i løpet av året og 

leier da lokaler på skoler i kommunen på kveldstid eller i helger.  

Vårt arbeid er som mye annet frivillig arbeid en viktig del av det utvidede begrepet 

om folkehelse. Aktivitetene våre samler - og er et møtested for eldre og yngre. Vi 

får stadig henvendelser fra foreldre som ønsker at vi skal sette i gang husflidstilbud 

og aktiviteter for barn og unge. Også myndighetene har forventninger til at vi 

engasjere oss bl.a. i arbeidet med integrering av innvandrere (Ås husflidslag har 

vært engasjert på asylmottaket på Bjørnebekk og Heia»).  

Vi ønsker å kunne tilby større aktivitet mot barn og unge, være mer aktive i 

arbeidet med å integrere innvandrere og nå studenter som er på Ås i noen år. 

Norges husflidslag sentralt har tilrettelagte opplegg for barn og ungdom og egne 

prosjekter knyttet til integrering. Vi skulle gjerne bidratt mer på dette området i 

vår egen kommune. Men så lenge vi ikke har egnede lokaler er dette vanskelig.  

Per i dag leier vi følgende lokaler:  

Brekkeskog barnepark i Askeveien, Moelvenbrakker som eies og leies av vellet. 

Der er det tredreieeaktivitet flere kvelder i uka. Der er og en egen ring for barn og 

unge en kveld i uka. Denne aktiviteten er bygget opp av entusiaster over flere år 

og lagt merke til i NH sentralt. NH produserte i vinter en video av aktiviteten i 

ungdomsgruppen i «Dreiebua».  

Frydenhaug, Skogveien 14, det gule huset som leies av NMBU. Der er det aktivitet 

med metallarbeid, sølvarbeid og aktivitet for veving og lager for utstyr som laget 

har. Disse lokalene ligger noe bortgjemt og egner seg ikke som møtesteder for de 

aktivitetene vi ønsker å kunne tilby flere av kommunens innbyggere, som nevnt 

over.  

Til våre åpne temamøter (tre ganger i semestret) har vi i flere år leid 

Seniorsenteret. På disse møte kommer det fra 20-40 personer. Etter det vi har 

forstått på Tove Vik er det nå så stor etterspørsel på dette lokale at det er uklart 

om vi får leie Seniorsenteret framover.  

Vi skulle gjerne hatt et lokale forholdsvis sentralt i Ås kommune. Vi trenger lokaler 

vi ikke må «pakke inn og ut av», men som vi kan disponere som våre lokaler og 

der vi kan samle flere av aktivitetene og utvide tilbudet til egne medlemmer, men 

også legge til rette for aktiviteter for barn og ungdom, samt gjøre innsats i 

integreringsarbeidet. Arealmessig er det litt vanskelig å si eksakt hvor mange 

kvadratmeter vi vil ha behov for, det vil være avhengig av hvordan utformingen 

på lokalene er, men vi vil komme langt med 100-120.  
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Vi håper Ås kommune kan bistå oss og ser fram til videre dialog om dette.»  

 

Støtte i arbeidet  

For vårt lag vil støtte til og tilrettelegging av lokaler være det viktigste bidraget for 

vår virksomhet. Utgifter til husleie og strøm, er det største kostnaden laget har.  

Pr i dag får Ås Husflidslag ingen støtte fra Ås kommune, utover det kommunene 

etter Lov om voksenopplæring er forpliktet til å gi oss. Det vises til lovens § 7 

«Gratis bruk av undervisningslokaler: Undervisningslokaler der driftsutgiftene 

dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for 

studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd 

etter kap 2 i loven.» Vi får etter dette vederlagsfritt leie lokaler på hverdager og 

ettermiddager. Når vi arrangerer helgekurs, bli vi fakturert for all bruk. Det står 

kommunen fritt å la de frivillige lagene låne sine lokaler vederlagsfritt også i helger. 

Vi anbefaler at kommunen vurderer dette for sine egne lag og foreninger.  

Når vi leier Seniorsenteret, betaler vil også for dette. Og som nevnt over er det fra 

høsten er det meget usikkert i hvilken grad vil får leie Seniorsenteret da det er 

stor etterspørsel etter lokalet.  

Hva om kommunen hadde et «hus for aktivitet og frivillighet» på samme måte 

som kommunen har - og bygger idrettshaller?  

 

Samskaping med andre lag og foreninger på tvers av faglig innhold?  

Husflid kan knyttes til mye av det som andre foreninger samles om. Eksempler på 

dette er dans og folkedrakter, mat og drikkekar, klær og miljøtenkning, gjenbruk 

og bruk av naturmaterialer. Husflid har ingen landegrenser og er slik sett egnet til 

å samle interessert fra hele verden.  

Vi har i noen år hatt samarbeid med biblioteket og deltar på de årlige 

kulturminnedagene. Vi har også hatt vellykket samarbeid med blant annet 

Budeieforeningen (studentforening ved NMBU) om mannekengvisning knyttet til 

redesign.  

Laget har tidligere hatt strikkeaktivitet på det tidligere flyktningmottaket på 

Bjørnebekk og Heia og vil gjerne bidra og samarbeide med andre i arbeidet med 

integrering av så vel flyktninger som andre som kommer til Ås.  
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Behov for kurs/kompetanse?  

Gjennom vår hovedorganisasjon Norges Husflidslag, på fylkesbasis har vi tilbud 

om noen fagkurs og gjennom VOFO har vi tilbud om en del 

organisasjonsutviklingskurs. Kurstilbud utover dette kunne være kurs mer rettet 

mot det som skjer lokalt, og ikke minst det som det er behov for lokalt.  

 

Økning i medlemsmasse?  

Som beskrevet over har laget et ønske om å kunne tilby flere aktiviteter for barn 

og unge. Men så lenge vi ikke har egnede lokaler, har laget ikke kapasitet til å 

utvide aktiviteten inn mot denne gruppen.  

Selv om Ås husflidslag er en studieorganisasjon og har, - og skal ha opplæring 

som sin hovedaktivitet, mener vi at vi er en organisasjon som i høyeste grad faller 

inn under folkehelsebegrepet. Ås i er stor vekst og kommunen får nye innbyggere 

som kommer både «langvegs- og kortreist fra». Noen skal være her en kort 

periode, andre livet ut. Vi vil gjerne være med i arbeidet med å gjøre Ås til en 

kommune der innbyggerne kan oppleve å høre til, være et sted de kan bidra til å 

skape noe for seg selv både for- og sammen med andre.  

Er det behov for et tydelig bindeledd mellom offentlig og frivilling 

forvaltning?  

Det er litt uklart for oss, hva som menes med dette. Men vi er opptatt av at vi er 

en frivillig organisasjon og skal ikke underlegges offentlig eller politisk 

styring/regulering.  

Utover kontakt vedrørende leie av Seniorsenteret og skolelokaler, er det uklart for 

oss hvem vi skal eller kan kontakte i kommunen og hva vedkommende eventuelt 

kan bistå oss med.  

Hva tenker dere om viktigheten av individrettet frivillighet? Hvordan kan 

enkeltfrivillige lettere få utført sitt ønske om å være frivillig og hva ønsker 

de å bidra med?  

Spørsmålsformuleringen er litt uklar. Som nevnt over, er det vår erfaring at 

enkeltmenneskers mulighet til å få bidra og være en del av «noe» en viktig verdi. 

Ved å legge til rette for et mangfold av foreninger, lag og aktiviteter vil den enkelte 

kunne finne det eller de områdene en ønsker å bidra innenfor.  

Ås Husflidslag er som nevnt en del av Norges Husflidslag og fylkeslaget i Akershus. 

Gjennom å legge bedre til rette for oss lokalt, vil vi i større grad kunne bidra med 
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våre egne ressurser, men også i større grad trekke veksler på de ressurser og den 

kompetansen vi har sentralt og på fylkesnivå.  

Vi erfarer at de møteplassene vi i laget skaper for våre medlemmer og andre som 

deltar på våre arrangementer er med på å øke livskvalitet og tilhørighet, både 

gjennom som de sosiale relasjonene som etableres - som det som skapes av 

produkter.  

Vi er ikke i tvil om at verdien av offentlige tilskudd til frivillige lag og foreninger, 

er mye høyere enn de kronebeløpet som bevilges. 

 

Hilsen Ås husflidslag 
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Vedlegg 2 - Questback spørsmålene til ansatte 

Oppsummering 

Ansatte i kommunen ønsker samarbeid med frivillige, med unntak fra 

helsetjenester med de sykeste pasientene. Samarbeid med de frivillige må være 

forankret i kommunen på systemnivå, med klare retningslinjer og gjensidig 

forventningsavklaring. 

Spørsmål til enhetene 

Ås kommune skal lage en frivilligmelding og vi kartlegger hva hver enhet ser for 

seg rundt tema frivillighet. På visse områder er det i dag et gap mellom hva 

frivilligheten kan gjøre og hva kommunen forventer at de skal gjøre. Det sies at 

frivillighet næres av tillitt og dør av tvang. Så hvordan kan vi som kommune 

tilrettelegge for å utvikle samskaping, tillitt og engasjement?  

Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger på spørsmålene under da dette vil være 

med å utvikle Ås kommune sitt arbeid rundt frivillighet. Dette er et arbeid i regi av 

omstillingsprosjektet. 

I dag 

1. Har du frivillige i dag som bidrar i din avdeling, i så fall til hva og hvor ofte? 

Hvem er kontaktpersonen ut mot disse? 

2. Har din enhet noen rutiner for å ta i mot frivillige?  

3. Får de frivillige kompetanse og kunnskap nok til å utføre oppgavene de er 

satt til? Hva slags informasjon og kompetanse får de frivillige av enheten?  

 

I morgen 

4. Hva kan frivillige bidra med i din enhet?  

 

Egenerfaring 

5. Tenk over at du kommer til din enhet og skal jobbe som frivillig. Hva trenger 

du for å gjennomføre det frivillige arbeidet?  

 

Visjon 

6. Se for deg at frivilligheten blomstrer i Ås kommune. Alle lag og foreninger 

skryter av kommunen som tilrettelegger godt for frivilligheten, og ansatte i 

kommunen opplever at de får hjelp av frivillige til aktiviteter de vanligvis ikke har 

ressurser til. Hva må til for at dette skal være tilfellet?   

  

Svar og innspill fra ansatte i Ås kommune 

Innspill fra ansatte gjennom Questback og kartleggingsprosjektet 

Enhetene ser i noen eller liten grad er det muligheter for å utvikle samarbeidet 

med frivilligheten. 
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Demenssenteret har en gruppe som hver måned kommer og steker vafler/bake. 

Disse lager også kirkekaffe etter andakter. 

 

Moer sykehjem har et godt samarbeid med Røde Kors besøkshunder, 

Moerhjemmets venner, Livsglede for Eldre ved Ås vgs. De frivillige kan holde 

fellesarrangementer, men ikke ivareta individuell oppfølging. 

 

Muligheter: 

- Praktisk hjelp som å lese, se på TV, bake, gå tur med pasienter kan 

utvikles. 

- Må styrke koordinering og tilrettelegging, er tidkrevende å engasjere 

frivillige og holde et tilbud over tid. 
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Vedlegg 3 - Eksempler på andre kommuner 

Trondheim kommune 

Trondheim kommune er stor, men vi kan tenke likt for å oppnå samme type 

resultater i kommuner uansett størrelse og antall innbyggere. Trondheim 

kommune har to frivillighetskoordinatorer. Hovedoppgaven til 

frivillighetskoordinatorene er å bidra til at det er god samhandling mellom 

Trondheim kommune og frivilligheten. Følgende er beskrivelse av disse. 

Frivillighetskoordinator for helse og velferdsområdet 

Rådmannens fagstab, faggruppe Helse og velferd 

 Kontaktperson for frivilligsentralene. 

 Saksbehandler for tilskudd til frivillige humanitære organisasjoner innenfor 

helse og velferd. 

 Oppfølging av samarbeidsavtaler med ideelle og frivillige aktører innen helse 

og velferdsområdet. 

 Oppfølging av prosjekter i grenselandet helse og velferd og frivillighet. 

 Kontaktperson for studentfrivilligheten. 

 Hovedansvar for koordinering av samarbeidet med frivillige organisasjoner om 

integrering av flyktninger og innvandrere.  

 Ansvar for eller bidra i andre politiske saker som omhandler frivillighet innenfor 

helse og velferdsområdet. 

 

Frivillighetskoordinator for kulturområdet 

Kulturenheten, Arrangementskontoret 

 Har ansvar for kommunens arbeid med frivillighet innen kulturområdet. 

 Saksbehandler for Frivillighetsmillionen. 

 Ha jevnlig kontakt med viktige samarbeidspartnere innen frivilligheten, da 

primært større aktører og paraplyorganisasjoner innen kultur og 

idrettsområdet. 

 Hovedansvar for oppfølging av Temaplan for Trondheim kommunes 

frivillighetspolitikk 2018-2021. 

 Ansvar for eller bidra i andre politiske saker som omhandler frivillighet innenfor 

kulturområdet. 

 Være kontaktledd som videreformidler nasjonale og lokale føringer, kunnskap 

m.m. til frivilligheten i Trondheim. 

 Kompetanseutvikling innen frivillighetsarbeid. 

 Være tilgjengelig for råd og bistand samt praktisk samarbeid om rekruttering 

og nye former for frivillighetsarbeid. 

 Bidra i arbeidet med å knytte frivilligheten til arbeidet med inkludering av 

nyankomne flyktninger. 

 Utvikling av nye arbeidsformer og metoder for frivillig arbeid i samarbeid med 

andre virksomheter og enheter innen kommunen. 
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Drammen kommune 

Drammen kommune er en foregangskommune for å ha utviklet og stadig være i 

utvikling med frivillig arbeid. I Ås er vi i dialog med disse for erfaringsbasert arbeid 

i forbindelse med utvikling av frivillighetspolitikk. 

Funksjonen som frivillighetskoordinator med ansvar for å følge opp kommunens 

frivillighetspolitiske plattform er plassert i Plan- og økonomiseksjonen, en stab 

direkte under rådmannens ledergruppe. Personen rapporterer til 

kommunaldirektør for kultur, idrett og byliv, men har også saker og prosjekter 

som går direkte til de andre direktørene; særlig helse- og omsorgsdirektør og 

utdanningsdirektør.   

Det er p.t. tre frivilligsentraler i Drammen, alle kommunale og del av virksomhet 

Kultur.  

1. En nærmiljøsentral i bydel Danvik/Fjell holder til i bydelshus på Fjell sammen 

med biblioteket der – den eneste «bydelsfilialen» til Drammensbiblioteket. 

2. En koordineringssentral som heter Drammen Frivilligsentral. Denne skal i løpet 

av 2018 flytte og samlokaliseres med Drammensbiblioteket i sentrum.  

3. En temasentral, nyetablerte Elvebyen Frivilligsentral. Denne har et 

internasjonalt fokus. Reiser rundt og har bl.a. faste dager på 

Introduksjonssenteret, for å kunne samarbeide tett med både ansatte og 

deltagere/elever der.  

I tillegg har Drammen utviklet en frivillighetsmodell i helse- sosial og 

omsorgstjenestene, som bl.a. innebærer at det er 14 frivillighetskontakter ansatt 

i virksomhetene. Disse jobber med å legge til rette for frivillig engasjement lokalt 

i bydelene og i tjenestene. Helse- og omsorgsdistriktenes satsing på 

frivillighetssamarbeid gjør at disse «byggene»/virksomhetene på en måte er på 

vei til å utvikle seg til lokale frivilligsentraler/nærmiljøsentraler. Alle helse- og 

omsorgsdistriktene (8, snart 9) har etablert kafeer som fungerer som uformelle 

møteplasser, flere låner ut lokaler til aktivitet i regi av eller i samarbeid med 

frivillige grupper/lag og planen er at alle skal ta i bruk www.ledi.no i løpet av 2018 

sammen med skolene og Drammensbiblioteket. Alle lager lokale 

aktivitetsoversikter i brosjyreform (målgruppe hovedsakelig seniorer som bor i 

nabolaget), der også aktiviteter til lag og foreninger inviteres inn. 

Frivillighetskontaktene samarbeider både med lag og foreninger, «uorganiserte» 

frivillige, lokale barnehager, skoler (valgfag på ungdomsskolen «innsats for 

andre») og noen har også samarbeid med lokale bedrifter. Enkelte har også 

oppfølgning av personer i språkpraksisplasser, arbeidspraksisplasser osv. Alle 

frivillighetskontaktene har gått, eller holder på med utdanning 

Frivillighetskoordinering eldreomsorg. En viktig drahjelp i dette arbeidet er at alle 

byens bo- og servicesentere er sertifisert som livsgledehjem.  
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Planen fremover er utvikling av helseknutepunkter i alle bydelene, der 

frivillighetssamarbeid vil være et viktig element. For å bli et helseknutepunkt i 

fremtiden, må det enkelte helse- og omsorgsdistrikt inneha en aktiv rolle i 

nærmiljøet. Det legges opp til at knutepunktet skal være arena for brukere, 

pårørende, frivillige, barnehager og andre i forbindelse med kulturarrangementer, 

informasjonsdeling og andre aktiviteter. Frivillighets- og kulturarbeidet må i større 

grad systematiseres, og helse- og omsorgsdistriktene videreutvikles som arena for 

frivillig arbeid og kulturelle arrangementer i nærmiljøet. Det er også ønskelig å 

inngå samarbeid med aktuelle private aktører som frisør, fotpleie, butikk, kiosk, 

kafe med mer. 
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Oslo kommune 

UTSLYSNINGSTEKST FRIVILLIGKOORDINATOR OSLO KOMMUNE 

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet ble opprettet 1. januar 2016 og er 

under oppbygging. Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens 

kultur-, idretts- og frivillighetspolitikk. På kulturfeltet innebærer det bl. a. ansvar 

for bibliotek, byarkiv, kunst- og kulturtilskudd, kommunenes kunstsamlinger, 

kultureiendommer, kirke og gravferd, samt tilskudd til tros- og livssynssamfunn. 

Innen idretten har avdelingen ansvar for å tilrettelegge for idrett og økt fysisk 

aktivitet i befolkningen, gjennom tilskudd og realisering av idrettsanlegg. Videre 

har avdelingen et overordnet ansvar for kommunens bidrag til, og samarbeid med, 

frivillig sektor. Avdelingen er overordnet bestiller av idrettsanlegg og av de to nye 

kulturbyggene Deichmanske hovedbibliotek og Munch-museet.Les mer om Oslo 

Kommune 

Stillingsbeskrivelse 

Vil du bidra til å gjøre Oslo en til en bedre by for frivilligheten? Oslo har en 

omfangsrik og variert frivillig sektor. For å opprettholde den viktige innsatsen i 

byen og stimulere til økt aktivitet, søker vi etter en engasjert og selvstendig 

medarbeider til en nyopprettet stilling som frivillighetskoordinator. Stillingen 

innebærer en variert arbeidshverdag med både løpende saker og langsiktige 

strategier. Vi er en liten og fleksibel avdeling, og du vil jobbe tett opp mot både 

politisk ledelse, og i dialog med kommunale virksomheter, bydeler, andre 

byrådsavdelinger og både den tradisjonelle og egenorganiserte frivilligheten. 

Byrådet avga denne våren frivillighetsmeldingen Engasjement og deltakelse. 

"Frivillighet i Oslo 2016". En sentral del av arbeidsoppgavene vil være å følge opp 

meldingens tiltak og bidra til å oppfylle meldingens målsetninger om forenkling for 

frivilligheten, sterkere samhandling, større tilgjengelighet på kommunens 

lokaler/uteplasser/ anlegg, styrking av mangfold og bredde på frivillighetsfeltet, 

samt økt rekruttering til frivillig arbeid.Arbeidsplassene i Oslo kommune skal 

preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi 

oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, 

funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo 

kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov 

for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv 

om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. 

Arbeidsoppgaver 

 Være kommunens kontaktledd mot frivillig sektor 

 Oppfølgning og utvikling av kommunens frivillighetspolitikk 

 Delta i oppfølging av frivillighetsfeltet i kommunens budsjett- og planarbeid 

 Bidra til å oppfylle avdelingens overordnede ansvar for tverrsektoriell 

samhandling og tilrettelegging på frivillighetsfeltet 
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 Legge til rette for økt kontakt mellom kommunen og frivilligheten og mellom 

ulike deler av kommunen i saker på frivillighetsfeltet 

 Saksbehandling av løpende saker og større strategier 

 

Kvalifikasjoner 

 Utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Relevant erfaring kan 

kompensere for manglende utdanning 

 Inngående kunnskap om frivillighetsfeltet, fortrinnsvis i Oslo 

 Erfaring fra frivillig arbeid er ønskelig 

 Kunnskap om offentlig forvaltning og politiske prosesser er en fordel 

 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

 

Personlige egenskaper 

 Kontaktskapende 

 Fleksibel og evner å håndtere et høyt arbeidstempo 

 Selvstendig og målrettet 

 Gode samarbeidsevner 

 Personlig egnethet er en forutsetning 

 

 



Vedlegg 4 - Oppgaver til frivilligkoordinator i Asker kommune
i 2019



Vedlegg 5 - Aktuelle linker om frivillighet

Drammen kommune: https://www.drammen.kommune.no/frivillighet/frivillighet/

Drammens frivilligsentraler:
https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004874481/sak/
4004886541

Frivillighetens 10 bud v/Frivillighet Norge:
https://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/de_ti_frivillighetspolitiske_bud/

Asker kommunes frivillighetsside: https://www.asker.kommune.no/frivillighet/

Senter for Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor:
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/vi-forsker-pa/frivillig-
innsats/index.html

https://www.drammen.kommune.no/frivillighet/frivillighet/
https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004874481/sak/4004886541
https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004874481/sak/4004886541
https://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/de_ti_frivillighetspolitiske_bud/
https://www.asker.kommune.no/frivillighet/
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/vi-forsker-pa/frivillig-innsats/index.html
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/vi-forsker-pa/frivillig-innsats/index.html
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