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Utvalg, gjennomføring og metode

Utvalg
• Utvalget ble levert fra Drammen kommune og var basert på 

kommunens eget register og var sendt til alle.
Vekting
• Resultatene er ikke vektet.
Feltperiode
• Undersøkelsen ble sendt ut 14.02.2021 og lukket den 

28.02.2022.
• Det ble i alt gjennomført to påminnelser til organisasjonene.
Svarprosent:
• Det ble i undersøkelsen sendt ut invitasjon til 663 organisasjoner, 

162 svar og en svarprosent på 24 %. Dette er meget bra.

Metode
• I denne undersøkelsen er det 

benyttet et elektronisk skjema 
(webskjema).

• Estimert antall minutter for å 
fylle ut spørreskjemaet ble 
oppgitt (7-8 minutter).
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Utregning fra 6 punkts skala til 100 punkt skår

I analysen konverterer vi 
resultatene fra en 
sekspunkts skala til en 
hundrepunkts skår. Årsaken 
til dette er at man da lettere 
kan se nyanser i endringer 
som skjer over tid, og man 
får et mer reelt bilde over 
status ettersom denne ikke 
tar med seg svar fra de som 
svarer «vet ikke». 
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Indikatorer
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Indikatorer for Drammen kommune

Indikator 6 B1 Kvalitet i 
samarbeid mellom 
kommunen og frivilligheten 
(indeks)

Frivillighetens vurdering av 
samarbeidet med kommunen 
(indeks). Tema for spørsmål 
som vil inngå er:

1) tjenesteområder

2) fritidstilbud

3) omfang

4) kvalitet

Frivillig arbeid i Drammen kommune
Kontakt med kommunen
Informasjon

Lokaler

Samarbeid
Tilskudd

45poeng

44poeng

44poeng

52poeng

54poeng

39poeng 45poeng

Delindikatorer

Indikator 6B1
Kvalitet i samarbeid mellom 
kommunen og frivilligheten
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Indikatorer for Drammen kommune

Indikator 5 D2 Mangfold som 
ressurs i frivilligheten

Frivillighetens vurdering av i hvilken 
grad mangfold blir brukt som en 
ressurs. Basert på spørreundersøkelse 
rettet mot frivilligheten. Spørsmål bør 
utformes slik at det ikke oppfattes som 
en evaluering av hvor godt frivilligheten 
har lyktes med å inkludere minoriteter. 
Spørsmålet lyder: I hvilken grad har 
dere fokus på mangfold i deres frivillige 
arbeid?

71poeng

Indikator 5 D2
Mangfold som ressurs i frivilligheten
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Indikatorens delspørsmål

45poeng

Det er enkelt å drive frivillig aktivitet 52
Det er god dialog mellom frivillig sektor og kommunen 44
Det er god tilgang på egnede lokaler for frivillig aktivitet i Drammen 39

Dere får tilstrekkelig oppfølging i etterkant av kontakt 41
Dere som regel får svar på det dere lurer på 52
Dere blir møtt på en positiv måte når dere tar kontakt 62
Det er mulig å ta kontakt utenfor arbeidstid 29
Det er lett å finne ut hvem vi skal henvende oss til 37

44poeng

Frivillig arbeid i Drammen kommune

Kontakt med kommunen

39poeng

Tilskuddsordninger 43
Rekruttering av frivillige 31
Lån av lokaler 36
Utstyrslåneordninger 43
Planer / aktuelle saker 40
Kontaktpersoner i kommunen 40
Kurs og seminarer 38

Finne informasjon om…
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Indikatorens delspørsmål

54poeng

Lokalene vi låner/leier passer til aktivitetene våre 62
Det er kort reisevei til lokalene vi pleier å låne/leie 69
Det er enkelt å finne hvilke lokaler som lånes/leies ut til frivillige 35
Vi vet hvem vi skal kontakte i kommunen 51

Lokaler

Det er lett å få til samarbeid 46
Det er tydeligere rammer og ansvarsfordeling 42
Samarbeidet krever mye tid og organisering 54
Kommunen legger til rette med lokaler 37
Kommunen legger til rette med tilskudd 42

Samarbeid

44poeng

Det er enkelt å søke tilskudd 50
Kriteriene for å søke tilskudd er lette å forstå 51
Det er lett å rapportere på 55 52poeng

Tilskudd
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