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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn
Bystyret vedtok under behandlingen av Handlingsplan 2011 – 2014 at det skulle utarbeides en frivillighets-
melding for Sarpsborg kommune. Denne fikk senere navnet ”Plattform for frivillighet i Sarpsborg.”
Formålet med en plattform for frivillighet er å utarbeide strategier for samarbeid mellom Sarpsborg kom-
mune og frivillige organisasjoner og interessegrupper. Gjennom plattformen vil kommunen stimulere til 
økt aktivitet, systematisere samarbeidet og utløse ressurser til felles beste. Sarpsborg kommune ønsker 
å skape gode rammebetingelser for frivillig sektor og ryddige forhold når kommunale tjenester og frivillige 
samarbeider.
Lag og foreninger har en viktig rolle som samfunnsutviklere i kommunen. Den frivillige innsatsen i Sarps-
borg kommune er omfattende. Kommunen gir økonomisk støtte til 130 lag og foreninger som organiserer 
medlemmer under 19 år. Det antas at antall foreninger som organiserer mennesker over 19 år er omtrent 
tilsvarende. I tillegg legges det ned et betydelig frivillig arbeid fra enkeltpersoner og grupper som ikke er 
medlem i noen forening.
”Når det frivillige arbeidet fungerer, skapes det tillit i samfunnet. Det styrker valgdeltakelsen og den økono-
miske veksten. Derfor er frivillig arbeid så viktig”, sier den amerikanske samfunnsforskeren
Robert D. Putnam i en avisartikkel (Dagbladet 13.06.2009). Av den grunn er det viktig med en bevisst og 
nedfelt politikk på dette området.

2 Føringer 

2.1 Nasjonale føringer
Arbeidet med en plattform for frivillighet bygger på nasjonale føringer. Kommunenes Sentralforbund (KS) 
vedtok i 2004 følgende. ”Det må utformes en politikk overfor de frivillige virksomhetene fra kommunens side 
som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår.”
Kultur- og kirkedepartementet har i St.meld. nr. 39 (2006-2007), ”Frivillighet for alle” uttrykt at ”Regjeringen 
vil understreke at den enkelte kommune bør utvikle en lokal frivillighetspolitikk”. I meldingen understrekes 
det også at frivilligheten skal utvikle seg på sine egne premisser.
I stortingsmeldingen gis frivillig sektor den anerkjennelse den fortjener som en bærebjelke for det siv-
ile samfunn. Frivilligheten har sin selvstendige rolle som en egen og uavhengig samfunnssektor. Myn-
dighetene skal ikke styre den, men legge til rette for at frivilligheten har gode kår.
St.meld. nr. 47 (2008-2009) ”Samhandlingsreformen” fremheves frivillig sektors forebyggende rolle for å 
bedre livsvilkårene for innbyggerne.
Helsefremmende og forebyggende arbeid gir positive resultater for den enkelte og for samfunnet. I følge 
folkehelseloven skal det legges særlig vekt på tiltak som kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Her 
er frivillig sektor en viktig bidragsyter.

2.2 Regionale føringer
Fylkesplanen Østfold mot 2050 (2009 – 2012) trekker fram samhandling med frivillig sektor som en strategi 
for å fremme folkehelse og gode levekår, særlig for barn og unge og innvandrere. I fylkesdelplan for barn 
og unge (2009) er det nedfelt en regional frivillighetspoltikk. Fylkeskommunen har videre fulgt opp den blant 
annet i regional plan for folkehelse 2012 – 2024.
 
2.3 Kommunale føringer
Sarpsborg kommunes visjon er ”der barn og unge lykkes”. I kommuneplanen for Sarpsborg 2011 – 2023 
pekes det på frivillige organisasjoners viktige plass i arbeidet for å bedre levekårene og å skape en positiv 
identitet. I kommuneplanen under innsatsområde identitet står det blant annet at kommunen skal samar-
beide med næringslivet og frivillig sektor for å få en helhetlig og kraftfull markedsføring av byens kultur-, 
idretts- og aktivitetstilbud. Under innsatsområdet levekår finner man følgende: Sarpsborg kommune skal 
samarbeide med foreldre, innbyggere, næringsliv, frivillige, lag og foreninger om helsefremmende og fore-
byggende tiltak. 
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Det er pekt på viktigheten av samarbeid med frivillig sektor i flere kommunedelplaner, for eksempel kom-
munedelplan for pleie- og omsorgstjenester (2007-2016), kommunedelplan for mangfold og inkludering 
(2012 – 2024), kommunedelplan for SFO (2012-2024) og i høringsutkastet til kommunedelplan for kultur 
(2012 – 2023)
Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen har meldt en opptrapping av folkehelsearbeidet i kommu-
nene og at dette skal skje i samspill med frivillig sektor. Sarpsborg står overfor flere utfordringer i tida som 
kommer. Fra kommuneplanen siteres det noen utfordringer eller målsettinger som må løses i samarbeid 
med blant andre frivillig sektor:
- sørge for gode oppvekstvilkår for barn og unge
- tilrettelegge for kultur- og naturopplevelser, trygge og inkluderende møteplasser og levende bo- og 
nærmiljøer, slik at den psykiske helsen styrkes
- samarbeide bedt om helsefremmende og forebyggende tiltak
- vektlegge universell utforming slik at bygninger, uteområder, kultur- og fritidstilbud kan brukes av alle

2.4 Hva omfattes av plattform for frivillighet? 
Plattform for frivillighet omfatter samarbeidet mellom kommunen og frivillige, samt kommunal støtte til frivil-
lige arbeid.
Plattform for frivillighet er et grunnlagsdokument for andre kommunale planer og politiske vedtak som 
berører frivillig sektor. Hensikten er blant annet å avklare hva frivillig sektor kan forvente av Sarpsborg kom-
mune.

2.5 Arbeidet med plattformen og medvirkningsprosessen
Som oppstart på arbeidet ble det gjennomført en grovkartlegging av hva som fins av lag, foreninger og 
grupper i Sarpsborg og hvordan de ulike sektorene i kommunen samhandler med frivilligheten. I tillegg 
ble det kartlagt hva kommunen har av virkemidler og hvilken erfaring kommunen har med bruken av disse 
virkemidlene. Frivilligsentralene, lag og foreninger i Sarpsborg ble invitert til å delta gjennom fire dialog-
møter. KS sin veileder ”Sammen om det gode liv” ble lagt til grunn. Arbeidet er gjennomført som en pros-
ess, der innspill fra frivillig sektor har vært viktig. De viktigste utfordringene som kom fram på disse møtene 
er gjengitt på side 6. Innspillene fra frivillig sektor finnes som vedlegg 1 til plattformen.
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2.6 Styrende prinsipper og verdier
Plattformen bygger på det overordnede prinsippet om frivillig sektor som en uavhengig og selvstendig 
samfunnssektor. Frivillig innsats bidrar med verdifull aktivitet på en rekke områder i samfunnet. Sarpsborg 
kommune legger følgende styrende prinsipper til grunn for sitt samarbeid med frivillig sektor:
- Overfor brukere og borgere har kommunen ansvaret for velferdstilbudenes art, omfang, kvalitet og 
            pris. Samarbeid med frivillige betyr ikke overføring av ansvar. 

- Frivillige skal ikke erstatte kommunalt ansatte, men være et supplement.

- Kommunalt engasjement skal ikke fortrenge frivillig innsats
Det siste punktet beskriver kommunens rolle. I arbeidet med kulturplanen i medvirkningsprosessen, fram-
kom det at kommunen bør dreie sin rolle fra arrangør til tilrettelegger og veileder. Kommunen skal hjelpe 
frivilligheten til å nå sine mål. Frivillig innsats har dobbelt verdi, for den som yter innsatsen (det gir livet 
menig) og for samfunnet, dvs. alle de som har glede av innsatsen. Kommunen skal ikke stå i veien for frivil-
lig engasjement, men støtte opp om frivillig innsats.

2.7 Kommuneorganisasjonens verdier
Sarpsborg kommune har et felles verdisett for hele organisasjonen og har fokus på omdømme. De fire 
overgripende verdiene er:
Framtidsrettet, som i denne sammenheng kan bety å være i forkant av samfunnsutviklingen, fange opp 
endringer i frivilligheten og se nye samarbeidsområder

Åpen, som i denne sammenheng kan bety å gi god informasjon, invitere til samarbeid og medvirkning i 
saker som gjelder frivilligheten

Respektfull, som i denne sammenheng kan bety å anerkjenne frivillighetens egenverdi og egenart, og at 
den enkelte frivillige, lag og forening blir sett og hørt

Troverdig, som i denne sammenheng kan bety å sørge for stabile, forutsigbare rammebetingelser som er 
kjent for frivilligheten og tydelige signaler. 
 
3 Status og utviklingstrekk
 
3.1 Frivillig sektor
Frivillig innsats har en verdi i seg selv. Den er et gode i seg selv, og ikke bare nyttig for kommunen eller 
de som nyter godt av den. Frivillig sektor er viktig for demokratiet og for utvikling av den sosiale kapitalen. 
Med sosial kapital menes de formelle og uformelle nettverk som innbyggerne deltar i. Professor i sosialan-
tropologi Thomas Hylland Eriksen har sagt at ”Uten frivillig innsats stanser samfunnet”. Det er deltakelse 
i ubetalt, men samfunnsnyttig arbeid som gjør oss til borgere, og som gjør nærmiljøet til noe mer enn en 
sammenrasket ansamling bygninger. Så svaret på spørsmålet om hvem som tjener på det, er verken deg 
eller meg, men alle.

3.2 Definisjon
Det finnes ingen entydig definisjon av frivillighet. I denne plattformen defineres frivillighet som: 
”Ulønnet innsats som utføres av fri vilje, utenfor egen husholdning, som er utført av enkeltpersoner, grupper 
og foreninger og som kommer enkeltindivider eller grupper til gode.” 
Med denne definisjonen omfatter plattformen alle typer frivillighet med unntak av politiske partier og fag-
foreninger.

3.3 Frivillighet og integrering
Frivillige organisasjoner anses som viktige aktører for integrering og inkludering av marginaliserte grupper. 
Det kan være innvandrere, mennesker med nedsatt funksjonsevne, økonomisk vanskeligstilte med mer. 
Etnisk mangfold øker i Norge som resultat av økende innvandring. Stortingsmelding ”Frivillighet for alle” 
legger stor vekt på sosial og kulturell integrering som en viktig frivillighetspolitikk. Å dele kulturopplevelser, 
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fritidsaktiviteter samt å utføre frivillig arbeid sammen, er med på å bygge fellesskap og å bryte ned fordom-
mer. Det flerkulturelle miljøet i Sarpsborg er en stor ressurs. For å ta i bruk denne ressursen må det gjøres 
en innsats for å koble sammen innvandrermiljøene med sine tradisjoner for frivillighet og den norske dug-
nadsånden.  

3.4 Frivilligheten i Sarpsborg
I det følgende presenteres i korte trekk frivillig sektor i Sarpsborg. Sarpsborg har mange ulike lag og 
foreninger. Plattformen tar ikke mål av seg til å gi en fullstendig oversikt over frivilligheten, verken når 
det gjelder eksakt antall lag og organisasjoner, grupper og sammenslutninger, antall partnerskap inngått 
mellom frivilligheten og de ulike kommunale tjenestene. Oversikten er heller ikke fullstendig over de lag, 
foreninger og andre som har samarbeidsavtale med kommunen.

Kommunen har ikke et foreningsregister og en samlet oversikt over skriftelige avtaler og partnerskap. 

I det følgende beskrives noen organisasjoner og noen organisasjonstyper. Oversikten er ikke på noen måte 
uttømmende. Frivilligsentralene og Home Start Familiekontakten representerer i denne plattformen den 
”nye” frivilligheten.

3.4.1 Idrettsorganisasjoner
Den største frivillige aktiviteten i Sarpsborg er idretten. De fleste idrettslagene i Sarpsborg er organisert i 
Sarpsborg idrettsråd. Sarpsborg idrettsråd har 17.505 medlemmer fordelt på 89 idrettslag. Idretten bygger 
sitt arbeid på verdier som aktivitet for alle, helse, glede, fellesskap og demokrati og er organisert i Norges 
idrettsforbund. Sarpsborg idrettsråd og Sarpsborg kommune undertegnet en samarbeidsavtale i mai 2012 
som regulerer hvordan man skal jobbe i fellesskap om et levende lokalsamfunn, der folk finner trygghet, 
menig, tilhørighet, mangfold og trivsel. Samtidig skal den bidra til en positiv utvikling av folkehelsa. 

3.4.2 Sarpsborg sang- og musikkråd
I Sarpsborg finnes det 51 sang- og musikkorganisasjoner som er organisert i Sarpsborg sang- og musik-
kråd. Sarpsborg er en utpreget korpsby, selv om antall korps er redusert de siste årene. 
Således følger Sarpsborg den nasjonale trenden.

6

Sarpsborg er en utpreget korpsby



3.4.3 Andre organisasjoner for barn og unge
Det finnes mange lag og foreninger som organiserer barn og unge. 4H-klubbene og de mange speidergrup-
pene er eksempler på slike organisasjoner, men også leikarringen i BUL og Sarpsborg sjakk-klubb ungdom 
hører til denne kategorien.

3.4.4 Kristelige organisasjoner
De kristelige organisasjonene driver et betydelig frivillig arbeid blant barn og unge. Trosopplæring fra 0 til 
18 år for kirkens medlemmer bygges for tiden opp med innsats både fra tilsatte, foreldre og frivillige. Det 
er en rekke aktiviteter som henvender seg til barn og unge utenom selve trosopplæringen. Eksempler på 
dette er kor og klubbvirksomhet. Det diakonale arbeidet er omfattende og målrettes mot de som har behov 
for kirkens bistand på ulike områder. Dette arbeidet utføres av tilsatte prester og diakoner i nært samarbeid 
med en rekke frivillige medarbeidere. 
Andre tros- og livssynsorganisasjoner driver også et omfattende frivillig arbeid. 

3.4.5 Humanitære organisasjoner
Det er en rekke humanitære organisasjoner i Sarpsborg som for eksempel Lions, Kiwanis, Sanitetsforenin-
gen, Soroptimistene, Røde Kors med mer. Røde Korsforeningene og Sanitetsforeningene er også velferds- 
og beredskapsorganisasjoner som gjennom et nettverk av frivillige gjør en innsats innenfor beredskapsar-
beid og humanitært arbeid.

3.4.6 Andre organisasjoner
Det finnes også en rekke andre organisasjoner. Eksempler på slike er ”Musikkens venner”, Sarpsborg 
kunstforening, historielag, hagelag, ulike interesserorganisasjoner, brukerorganisasjoner, tros- og livssyn-
sorganisasjoner, organisasjoner knyttet til opprinnelsesland osv. Velforeninger og borettslag er også en del 
av dette mangfoldet. 

3.4.7 Frivilligsentralene i Sarpsborg
Frivilligsentralene er viktige lokale møteplasser for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett 
alder, kjønn, økonomi eller etnisk tilhørighet. Sarpsborg Frivilligsentral ble startet i 1992. Den eies og driftes 
av Sarpsborg kommune og er i dag et kommunalt foretak. Sentralen er lokalisert midt i Sarpsborg sen-
trum. Sarpsborg øst Frivilligsentral ble startet i 2008. Det er en stiftelse hvor Sarpsborg kommune er en av 
stifterne sammen med fem organisasjoner. Sentralen er lokalisert i Skjeberg administrasjonsbygg.
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Frivilligsentralene er en møteplass for frivillighet. De skal
kople frivillige og de som vil ha kontakt med frivillige samt
samordne det frivillige arbeidet. Frivillige ved sentralene
utfører mange forskjellige oppgaver i ulike aktivitetsgrupp-
er innen kultur, fysisk aktivitet og sosiale treff. Det drives
dataopplæring for seniorer, leseombud, utlevering av strø-
sand til hjemmeboende eldre, kvinnenettverk for innvand-
rere, besøk i hjemmet, følge til lege m.m. Frivilligsentral-
ene skaper sosiale møteplasser og er av stor betydning
for å forebygge ensomhet og isolasjon. De er et supple-
ment til det offentlige hjelpeapparatet. 

3.4.8 Home Start Familiekontakten
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøttepro-
gram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst
ett barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Den ble opp-
rettet i Sarpsborg i 2006. Det er Sarpsborg kommune som
eier og driver dette frivillige tilbudet. Home Start Familie-
kontakten skal kople småbarnsfamilier som trenger ekstra
støtte med frivillige som ønsker å hjelpe. De frivillige får
opplæring og kan være hjelpere i en familie i kortere eller
lengre perioder.

4 Frivillig sektor og samhandling med kommunen
Sarpsborg kommune ser stor verdi i samarbeid med frivillige. Kommunen skal være støttespiller, tilretteleg-
ger og likeverdig partner. Frivillige skal ikke brukes til å utføre offentlige tjenester på bakgrunn av trange 
budsjetter. Det er viktig å avklare at frivillig innsats er et supplement til de kommunale tjenestene, slik at 
usikkerhet blant ansatte i forhold til fortrenging av lønnet arbeid ikke oppstår.
Det finnes ingen samlet oversikt over hvilke kommunale enheter som samarbeider med det frivillige. Et av 
tiltakene må være å få gjennomført en slik kartlegging. Av den grunn blir det i det følgende kun gitt eksem-
pler på slikt samarbeid. Eksemplene er tilfeldig valgt. Innenfor blant annet helse- og omsorgstjenesten, 
rus- og psykiatritjenesten er det et utstrakt samarbeid med frivillige. Det kan eksempelvis være sosiale tiltak 
som turer, besøkstjeneste, leseombud, underholdning og fysisk aktivitet. Det fins en fadderordning for å 
få mennesker med innvandrerbakgrunn med i lag og foreninger. For gruppen psykisk utviklingshemmede 
fins det flere tilbud basert på samarbeid mellom kommunen og det frivillige. Kommunen har også et godt 
samarbeid med Sanitetsforeningens omsorgsgruppe om beredskapsarbeid. Disse er oppført i kommunens 
varslingsplan knyttet til kriser og er en del av kommunens beredskap ved uønskede hendelser. Videre har 
kommunen et samarbeid med frivillige om bl.a. Natteravning, Aktiv på Dagtid og Frisklivssentralen. De ulike 
samarbeidstiltakene er formalisert i varierende grad.

4.1 Dilemmaer i samarbeidet med frivillig sektor
Kommuner og fylkeskommer har lang tradisjon for å gi direkte økonomisk støtte til lag og foreninger og 
indirekte støtte i form av øvingslokaler, utstyr med mer. Det offentlige har ikke samme tradisjon mht samar-
beid med frivillig sektor inn i kommunale tjenester. Som en illustrasjon på sistnevnte nevnes frivilligsentrale-
nens samarbeid med sykehjemmene om leseombud og idrettsskolen i SFO-tiden. En forskningsrapport 
6/2005 BI/Senter for Bedriftens samfunnsansvar viser at kommunene mangler tradisjon for samarbeid med 
frivillig sektor. Det er et nytt og diffust arbeidsfelt både for den kommunale enheten og for de frivillige. Det 
kan være en fare for at det frivillige arbeidet underlegges det kommunale og at frivillige lag og foreninger 
ikke selv får velge hvilket ansvar og oppgaver de skal ha. Frivillige skal først og fremst være tro mot sitt 
formål. 

Det offentlige tilbudet kan bli avhengig av det frivillige. Dersom idrettsskole er et tilbud i SFO og det blir 
nedlagt av ulike årsaker, kan foreldre og barn oppleve det som en forringelse av SFO-tilbudet. Når frivillige 
er en del av et kommunalt tilbud, må det derfor komme klart fram at det er et supplement og ikke en del av 
det ordinære tjenestetilbudet. 
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Frivillige organisasjoner ønsker fra tid til annen å bidra med aktiviteter i skolen. Da kan man oppleve at 
terskel knyttet til elevenes deltakelse, fellesskapets ressursanvendelse og kravet til at skole skal være et 
gratistilbud, skaper utforinger som ikke så enkelt lar seg løse. 

Samarbeid som medfører stor grad av rapportering mv og annen byråkratisering, kan føre til en profesjona-
lisering av frivilligheten og behov for ansatte i frivillige organisasjoner. Et eksempel på dette er lønnet daglig 
leder for idrettsrådet.

5        Utviklingstendenser
Frivilligheten er i endring som samfunnslivet ellers. Forskning og erfaring viser at felleskapskulturen og 
dugnadsviljen fortsatt står sterkt, men enkeltmennesker synes ikke i samme grad å ville delta i tradisjonelt 
forpliktende organisasjonsarbeid. På landsbasis opplever imidlertid organisasjonene større pågang av folk 
som vil engasjere seg mer ad-hoc i kortvarige og utforpliktende sammenhenger. Dette kalles gjerne for 
”den nye frivilligheten”. Det oppstår nye organisasjoner som ikke nødvendigvis er medlemsbaserte og med 
demokratisk valgt styre. Eksempler på slike er støttegrupper, tur / stavgang- grupper, aksjoner og dugnader. 
Disse er ofte tidsbegrensede. Utviklingen går mot et todelt organisasjonssamfunn. På den ene siden har 
man de tradisjonelle organisasjonene med demokratisk valgte styrer og betalende medlemmer. Tilveksten 
til denne type frivillighet begynte å flate ut på 90-tallet og har ikke tatt seg opp igjen. Mange av de tradisjo-
nelle humanitære organisasjonene som for eksempel Sanitetsforeningen, sliter med rekruttering av yngre 
medlemmer. Mange av barne- og ungdomsorganisasjonene sliter med rekruttering av ledere og andre tillits-
valgte.

På den andre siden ser man et økende engasjement innen aksjons- og prosjektorganisasjoner. Disse har 
stor aktivitet selv om de har få eller ingen medlemmer og/eller de har mange deltakere i kortvarige sam-
menhenger og betegnes som nevnt for ”den nye frivilligheten”.

Et annet utviklingsrekk er at frivillighetens profesjonaliseres. Lag og organisasjoner får lønnede daglig 
ledere og/eller underlegges det offentlige i form av for eksempel en offentlig lønnet koordinator.
Vi ser også de mange profesjonelle trengingsstudioene som oppstår og som på mange måter erstatter de 
frivillige idrettslagene for de under 18 år.

6 Innspill fra dialogmøtene med frivillige, lag og foreninger
Som en viktig del av arbeidet med plattform for frivillighet ble det gjennomført fire dialogmøter med frivillige, 
lag og foreninger. Frivillig sektor gjorde en vurdering av sterke og svake sider med frivilligheten i Sarpsborg. 
De listet opp styrkene og utfordringene og drøftet områder for samarbeid frivillige og kommunen. De priori-
terte de viktigste styrkene og utfordringene. Utgangspunktet for drøftingen var ”Det skal være lett å være 
frivillig i Sarpsborg”. 

Konklusjonen på dialogmøtene var at mangel på informasjon er den største utfordringen for samhandling 
mellom lag og foreninger og for videreutvikling av de frivilliges aktivitet. Et oppdatert foreningsregister med 
informasjon om adresser, aktiviteter og lokaler er viktigst. Dernest kommer lokaler og utstyr. Hensiktsmes-
sige tilskuddsordninger, råd og veiledning og mindre byråkratisering fulgte deretter. Kompetansehevende 
tiltak og en samarbeidskultur ble også framhevet som noe som vil gjøre det lett å være frivillig i Sarpsborg.
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7 Kommunale virkemidler
Lag og foreninger har ulike behov. De fleste søker ikke om økonomisk tilskudd fra kommunen, men ønsker 
samarbeid eller annen form for støtte. Likevel går mye av tiden til frivillige organisasjoner med til å skaffe 
penger til drift og aktiviteter. Rammebetingelsene bør være forutsigbare. Dette kan være en utfordring, som 
kan løses gjennom planverk og forpliktende avtaler.

Sarpsborg kommune tilbyr en rekke virkemidler, ikke bare økonomiske. Disse kan deles opp i følgende 
kategorier:

Fysiske virkemidler
De fysiske virkemidlene er i hovedsak møtelokaler, kontor, idrettsanlegg, øvingslokaler og utlån av utstyr. 
Flere av disse, for eksempel skoler, tilbys frivillige lag og foreninger gratis. Tilbakemeldingene fra dialog-
møtene med frivillige, lag og foreninger, er at gratis lokaler, et sted å være, er et av de viktigste virkemid-
lene. Imidlertid opplever foreningslivet ofte at de må vike for kommunens egne arrangementer

Informasjon 
Kommunen legger ut på sine nettsider søknadsskjema, kommunale tilakuddsordninger og retningslinjer. 
Ulike offentlige tilskuddsordninger til lag og foreninger kan bekjentgjøres på kommunens nettsider. Kom-
munen kan også legge ut et oppdatert foreningsregister, samordne og videreformidle informasjon om 
aktiviteter, for eksempel en kulturkalender. På dialogmøtene kom det fram at mangel på informasjon er den 
største utfordringen for samhandling mellom lag og foreninger og for videreutvikling av de frivilliges aktivitet.

Organisatoriske virkemidler
Kommunen legger til rette for dialogmøter, samarbeidsmøter og høringskonferanser i forbindelse med kom-
munedelplaner og annet.  Kommunen gir også råd og veiledning i forbindelse med søknader. Paraplyorgan-
isasjoner, lag, foreninger og ikke-organiserte grupper kan inviteres til å delta i medvirkningsprosesser. Dette 
gjøres til en viss grad i dag. Tilbakemeldingene fra de nevnte dialogmøtene, var at de ønsket mer av dette 
virkemiddelet og satte pris på den medvirkning, råd og veiledning som ble gitt i dag. 
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Økonomiske virkemidler
Direkte tilskudd er et sentralt virkemiddel. Kommunen velger hva det skal gis støtte til. Tilskudd gis vanligvis 
etter vedtatte retningslinjer. Sarpsborg kommune støtter de frivillige organisasjonene med betydelige beløp 
både over kulturbudsjettet og helse- og sosialbudsjettet. I vedlegg 2 følger en oversikt over den økono-
miske støtten til frivillige lag og foreninger i relative størrelser.

8 Visjon og mål 
Sarpsborg kommunens visjon er ”Sarpsborg – der barn og unge lykkes”. Denne visjonen kan ikke kommu-
nen klare å nå alene. ”Oppvekstkommunen” skapes i samarbeid mellom mange samfunnsaktører. Her gjør 
frivillig sektor et viktig arbeid i å sikre gode og trygge møteplasser for barn og unge med varierte og inklu-
derende kultur- og fritidstilbud.  Videre legger de frivillige organisasjonene til rette for opplæring i demokrat-
iske prosesser slik at barn og unge kan blir positive aktører i utviklingen av Sarpsborgsamfunnet. 
Sarpsborgs plattform for frivillighet er tuftet på kommunens visjon. I prosessen med plattformen har det 
utkrystallisert seg et motto ”Det skal være lett å være frivillig i Sarpsborg”. 

8.1 Mål
Sarpsborg kommune skal være en støttespiller for frivilligheten og legge til rette for en sterk og mangfoldig 
frivillig sektor med forutsigbare rammer.

9 Strategier og tiltak
Sarpsborg kommune tar utsagnet ”Frivilligheten lever av lyst og dør under tvang” på alvor. Det innebærer at 
kommunen anerkjenner organisasjonenes rett til å styre seg selv og at de samarbeider med hvem de vil når 
de vil. Alle typer frivillighet ønskes i Sarpsborg.
Sarpsborg kommune kan velge å oppmuntre og støtte enkelte lag og foreninger, for eksempel de som job-
ber aktivt med integrering eller fremheve de foreningene som kan være gode eksempler og til inspirasjon 
for andre.
Sarpsborg kommune har i dag flere strategier og tiltak som skal bidra til forutsigbare rammer, sikre at kom-
munen er en støttespiller for frivilligheten og en tilrettelegger for en sterk og mangfoldig frivillig sektor. I det 
følgende nevnes nye strategier og tiltak som kommer i tillegg til allerede igangsatte tiltak. 
I det følgende presenteres strategier og tiltak i samme rekkefølgende som de kommunale virkemidlene ble 
presentert i kapittel 7.

9.1 Lokaler og utstyr
For å kunne drive frivillig virksomhet er man avhengig av å ha et sted å være. I dialogmøtene kom det 
fram at det er behov for en oversikt over utleielokaler og hvordan man får leid/lånt disse. Servicetorget har 
oversikt over kommunale lokaler. Det bør også finnes en oversikt over hva slags utstyr som fins i de ulike 
lokalene. De lagseide lokalene/anleggene fins det ikke noen samlet oversikt over. Enhet kultur gir etter 
søknad tilskudd til drift av lagseide lokaler og anlegg. Disse bør inn i kommunens oversikt over utleielokaler.

Tiltak
Oversikten over kommunale utleielokaler suppleres med lagseide lokaler og anlegg med kontaktperson, slik 
at man vet hvor man skal henvende seg.

9.2 Informasjon og service
I møtet med mellom frivillig sektor og kommunen er holdninger, tillit og respekt for hverandres egenart vik-
tig. Sarpsborg kommune erkjenner at de frivillige har bred kompetanse, ulik kultur, organisering, kapasitet 
og arbeidsformer. En god mottakskultur i kommuneorganisasjonen er viktig. Serviceinnstilling og gode ru-
tiner for tilbakemeldinger ved henvendelser er en del av en slik mottakskultur.  Kommunens vedtatte verdier 
legges til grunn for samhandlingen mellom kommunen og frivillig sektor.

Frivillig sektor etterlyser et eget informasjonsområde på kommunens nettside som inneholder opplysninger 
om ulike tilskudd, lokaler til leie, utstyr samt et oppdatert foreningsregister Et oppdatert foreningsregister vil 
bidra til at det blir enklere for frivillige, lag og foreninger å få kontakt med andre lag og foreninger som de 
kan samarbeide med. For nystartede foreninger er slike opplysninger svært viktig. Ønsker man å engasjere 
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seg frivillig, er det viktig at det fins et sted hvor en kan hente inn opplysninger om frivillig sektor i Sarpsborg 
og et sted på nettet hvor man kan melde seg som frivillig. 
Kommunen bør etablere et fast kontaktpunkt (stilling, telefonnummer, post- og epostadresse) med oversikt 
over det kommunale apparatet. Dette er særlig viktig ved henvendelser hvor det er uklart hvor saken hører 
hjemme organisatorisk.

Tiltak 
Videreutvikle en kultur i møte med frivilligheten basert på åpenhet og respekt i tråd med kommuneorgan-
isasjons verdier.
Opplæring av ledere og ansatte i kommunen om frivillig virksomhet og muligheter for samarbeid. 
Etablere en egen frivillighetsportal på kommunens nettside med bl.a. en oversikt over rammebetingelser 
for frivilligheten i Sarpsborg, et oppdatert foreningsregister tilrettelagt slik at det er enkelt for foreningene 
å ajourføre opplysningene selv samt inneholde  annen nyttig informasjon. Siden skal være interaktiv og 
videreutvikles i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Lag og foreninger får et passord og legger selv 
inn informasjon. 

9.3 Økonomisk støtte
Sarpsborg kommunes gjeldende retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid finnes på kommunens hjemme-
side. Kulturaktiviteter rettet mot barn og unge prioriteres. I stortingsmeldingen ”Frivillighet for alle”, 
fokuseres det på at tilskuddsmidlene skal dreies mer mot ”lokal aktivitet og lavterskelaktivitet, og styrking 
av inkludering og integrering”. Dette styrker også formålet i folkehelseloven om å redusere sosiale helsefor-
skjeller. Dette bør vurderes når tilskuddsordningene for kulturarbeid skal revideres.
I forbindelse med dialogmøtene med frivillige, lag og foreninger var det et uttrykt ønske om en forenkling og 
”avbyråkratisering” av søknadsprosedyrene. Det må vurderes å åpne for at også den ”nye frivilligheten” kan 
søke om støtte til ulike aktiviteter.

Tiltak
Støtte til lokalaktivitet og lavterskeltiltak samt tiltak som legger til rette for kulturelt mangfold og integrering, 
vurderes i forbindelse med revidering av retningslinjene for tilskudd til kulturarbeid. 
Bistand og veiledning ved utfylling av søknader om tilskudd fra kommunen og andre instanser videre-
utvikles. 
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9.4 Samarbeid og medvirkning fra frivillig sektor (organisatoriske virkemidler)
Sarpsborg kommune ønsker gjennom denne plattformen å legge til rette for et godt samarbeid med frivillig 
sektor. I noen tilfelle kan dette formaliseres gjennom samarbeidsavtaler eller partnerskap.
Det vises i den forbindelse til samarbeidsavtalen som er inngått mellom Sarpsborg kommune og Sarpsborg 
idrettsråd. 

Ønsket fra kommunen er at frivillige, lag og foreninger skal medvirke i saker som angår dem. Det er derfor 
viktig at ansatte i Sarpsborg kommune som skal invitere til medvirkning, vet hvem de skal henvende seg til 
og hvordan. I den sammenheng er et oppdatert foreningsregister viktig også for kommunalt ansatte. Sarps-
borg kommune gjennomfører medvirkningsmøter med innbyggere, næringsliv, brukere, lag og foreninger 
gjennom dialogmøter og høringer. Som følge av den nye Plan- og bygningsloven, vil kommunen i større 
grad enn tidligere invitere disse målgruppene til åpne medvirkningsprosesser i tidlig fase. Særlig fokus skal 
rettes mot å sikre vedvirkning fra grupper som i liten grad lar seg høre. Medvirkning er noe mer enn bare å 
uttale seg. Dialogmøter og gjestebud bør avløse de tradisjonelle åpne folkemøtene. Det bør åpnes for en 
mer omfattende dialog med berørte, interesserte og kommunen. For å få til dette, må bygges opp en sam-
handlingskultur, utvikle holdninger og kunnskap på feltet. Det bør kunne føre til større grad av kunnskap, 
opplysning og gjensidig påvirkning. 

Tiltak 
Det legges opp til et systematisert samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor gjennom skriftlige
avtaler.

Systematisk involvering av frivillig sektor og næringslivet i medvirkningsprosesser gjennom åpne dialog-
møter og som høringspart i planer som omfatter utvikling av lokalsamfunn og nærmiljø.

Etablere en møteplass mellom Sarpsborg kommune og frivillige, lag og foreninger for erfarings- og kom-
petanseutvikling. Det kan for eksempel være i form av en årlig konferanse.

Etablere et fast kontaktpunkt som kan kanalisere henvendelser fra frivillig sektor til kommunen. Dette bør 
være en koordinator med oversikt og kontaktmulighet for hele det kommunale apparatet.
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Tiltaksplan 2013 – 2014
Tiltakene skal bidra til at det blir lettere å være frivillig i Sarpsborg. De økonomiske konsekvensene av 
tiltakene er ikke beregnet, da de i hovedsak er av organisatorisk art. Dette skal i neste omgang gi en mer 
hensiktsmessig samhandling som skal bli mer ressurseffektiv og være til nytte både for frivillig sektor og for 
kommunen. Tiltaksplanen skal evalueres og rulleres 2. hvert år i samarbeid med frivillig sektor.
Plattform for frivillighet følges opp i handlingsprogrammet og andre styringsdokumenter.  
Nærmere konkretisering av det enkelte tiltak skjer fortløpende etter ordinær administrativ og / eller politisk 
behandling og beslutning. Saker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling. 
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Nr. Tiltak Ansvar
1. Generelle retningslinjer (ref. 9.3) 

Ved generelle retningslinjer for tilskudd, vurderes det om støtte til lavterskeltiltak i 
nærmiljøene og tiltak som bidrar til inkludering og mangfold, skal prioriteres. Det vur-
deres også om tilskuddsordningene skal tilpasses den “nye frivilligheten”.

Kommune-
område 
SØK

2. Samarbeids- og mottakskultur (ref. 9.2 og 9.3) 
Videreutvikle en mottakskultur ved henvendelse til kommunen, gi råd og veiledning ved 
søknad om tilskudd fra kommunen eller andre instanser.

Kommune-
område HR

3. Opplæring 
Utvikle holdninger og kunnskap om frivillighet internt i kommuneorganisasjonen i form 
av opplæring av ledere, ansatte og tillitsvalgte i kommunen om frivillig virksomhet og 
muligheter for samarbeid.

Kommune-
område 
SØK

4. Informasjonsområde på nettet (ref. 9.1, 9.2 og 9.3) 
Etablere eget informasjonsområde for frivillige i kommunens nettportal. Det kan blant 
annet inneholde et oppdatert foreningsregister med informasjon om adresser, aktiv-
iteter som frivillig sektor selv legger inn og vedlikeholder, i tillegg til utleielokaler og 
tilskuddsordninger. 

Kommune-
område HR

5. Møteplass (ref. 9.4) 
Ta initiativ til etablering av en møteplass mellom Sarpsborg kommune og frivillige 
organisasjoner. Dette kan gjøres i form av en startkonferanse hvor form og innhold 
avklares.

Kommune-
område 
SØK

6. Medvirkning (ref. 9.4) 
Systematisk involvering av frivillig sektor og næringslivet i planer som har med utvikling 
av lokalsamfunn og nærmiljø å gjøre.

Kommune-
område 
SØK

7. Samarbeidsavtaler (ref. 9.4) 
Det legges opp til et systematisert samarbeid mellom kommunen og frivillg sektor gjen-
nom skriftlige avtaler.

Kommune-
område 
SØK

8. En kontaktperson for frivillig sektor i kommunen (ref. 9.4) 
En kontaktperson i kommunen som får i oppgave å koordrinere samarbeidet mellom 
Sarpsborg kommune og frivillig sektor, samt være frivillig sektors bindeledd mot kom-
munen vurderes.

Kommune-
område 
SØK






