
Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform 
Bystyrets vedtak 17. juni 2014 
 
1. Mål 

1.1. Drammen kommune skal ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk 
samarbeid med frivillig sektor, til beste for sivilsamfunnet, kommunen og 
befolkningen. 

2. Hovedprinsipp 
2.1. Frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen. Frivilligheten bidrar til 

økt livskvalitet og nyskapning. Frivillig innsats bidrar til overordnede, felles 
samfunnsmål og verdier. 

3. Verdier 
3.1. Kommunal tilrettelegging for frivillig sektor bidrar til å opprettholde og videre-

utvikle en frivillighetskultur i samfunnet. Dugnad og andre former for frivillig 
innsats er en viktig del av vår kulturhistorie. 

3.2. Frivillig arbeid stimulerer til samfunnsansvar, medborgerskap, borgerånd, dugnads-
ånd hos det enkelte menneske. 

3.3. Frivillighet skaper tilhørighet og engasjement, og gir mulighet for aktivitet og 
deltagelse i samfunnslivet. 

3.4. Samfunnsansvar, aktivitet og deltagelse i samfunnslivet bidrar til å opprettholde og 
videreutvikle tillit, trygghet, demokrati, tilhørighet, identitet, integrering, kunnskap, 
livskvalitet og folkehelse. 

3.5. Innsats fra alle sektorer i samfunnet – frivillig sektor, offentlig sektor, nærings- og 
arbeidsliv og den enkelte borger – er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle 
velferdssamfunnet. 

4. Kommunal støtte til frivillig sektor 
4.1. Prinsipp: Frivillig sektor er uavhengig av andre sektorer i samfunnet. Kommunal 

støtte gis på frivillighetens premisser. Kommunen er tilrettelegger, støttespiller og 
partner for frivillig sektor. Kommunale rammebetingelser skal være forutsigbare og 
hensiktsmessige sett fra frivillighetens side. 

4.2. Aktuelle tiltak 2015-2018: 
a) Kommunen stiller skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige 

organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet. 
b) Kommunen stiller til rådighet en frivillighetsportal på kommunens nettside. 

Portalen skal inneholde både informasjon om kommunens bistand til frivillige 
og en oversikt over lag og foreninger i Drammen. 

c) Kommunen oppretter en funksjon frivillighetskoordinator sentralt i kommunens 
organisasjon, med ansvar for overordnet og tverrsektoriell tilrettelegging. 

d) Kommunen sørger for tilgjengelig og enkel behandling av søknader om 
økonomiske tilskudd og leie av lokaler. 

 
  



 
5. Frivillig arbeid i kommunale tjenester 

5.1. Prinsipp: Frivillig arbeid i kommunale tjenester gir merverdi i tilbudet til brukerne. 
5.2. Aktuelle tiltak 2015-2018: 

a) Kommunale virksomheter og programområder som yter brukerrettede tjenester 
tilrettelegger for økt samarbeid med frivillig sektor, med sikte på økt 
livskvalitet for brukere og beboere.  

b) Kulturoasen og de kommunale frivilligsentralene videreføres og videreutvikles. 
6. Formelt samarbeid om profesjonell velferdsproduksjon 

6.1. Prinsipp: Frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle organisasjoner yter 
et verdifullt bidrag til velferdsproduksjonen i samfunnet. 

6.2. Aktuelle tiltak 2015-2018: 
a) Dagens samarbeid mellom kommunale tjenester og ikke-kommersielle 

velferdsprodusenter videreføres, tilpasses og videreutvikles.  
b) Ved etablering av økonomisk samarbeid mellom kommunen og profesjonelle 

non-profit-organisasjoner skal det komme klart fram om kommunen yter 
tilskudd eller om kommunen kjøper tjenester. 

c) Avtaler mellom kommunen og profesjonelle non-profit-organisasjoner om 
bestiller-utfører-organisering av kommunale tjenester bør som hovedregel være 
langsiktige. 

7. Partnerskap og møteplasser 
7.1. Prinsipp: Samarbeid, dialog og partnerskap gir bedre ressursutnyttelse og større 

verdiskaping i samfunnet. 
7.2. Aktuelle tiltak 2015-2018: 

a) Kommunen etablerer en årlig møtearena for dialog mellom frivilligheten og 
andre samfunnsaktører, og dialog mellom ulike deler av frivillig sektor. 

b) Kommunen arrangerer regelmessige møter mellom kommunale tjenester, 
næringslivet og frivillig sektor med sikte på etablering av konkrete partnerskap. 

c) Kommunen oppfordrer frivillige organisasjoner innenfor ulike felter til å 
etablere paraplyorganisasjoner etter mønster av idretten. 

8. Medvirkning, påvirkning og dialog 
8.1. Prinsipp: Medvirkning fra frivillig sektor gir bedre, og bedre forankrede, 

beslutninger. 
8.2. Aktuelle tiltak 2015-2018: 

a) Dagens medvirkningsordninger videreføres og videreutvikles. 
b) Kommunen arrangerer årlige dialogmøter mellom politiske organer, 

kommunale tjenester og frivillig sektor i hver bydel. 
9. Realisering og evaluering av frivillighetspolitikken 

9.1. Tiltak, framdrift og andre økonomiske og administrative konsekvenser av 
frivillighetspolitikken besluttes i økonomiplanen. 

9.2. Frivillighetspolitikken evalueres og rulleres en gang i løpet av hver valgperiode. 
 
  



 
10. Grunnlaget for frivillighetspolitikken 

Frivillighetspolitikken skal til enhver tid forankres i mål og strategier som angår 
forholdet mellom kommunen og frivillig sektor i vedtatt bystrategi Byvekst med kvalitet. 
Drammen 2036 – større, smartere, sunnere. 

 Mål Strategier 
Gode 
nærmiljøer i 
hele byen 

Skolene skal være 
aktivitetssentre for bydelene 
sine. 

Etablere organisert og uorganisert aktivitet i tilknytning 
til skolene for å forsterke bydelsperspektivet. 

Idrett og 
friluftsliv 

Drammens innbyggere skal 
være fysisk aktive og ha god 
helse. 
Innbyggerne skal ha gode 
muligheter til å utøve idrett. 

Samarbeide med organisasjoner og frivillige for å øke 
aktiviteten og forebygge helseplager for alle grupper 
av befolkningen. 
Sikre og utvikle gode forhold for friluftsliv og idrett i 
nærmiljøet i samarbeid med frivillige organisasjoner. 

Grunnskole Skolene skal være arenaer for 
aktivitet og læring på dag- og 
kveldstid. 

Aktivt legge til rette for mer fysisk aktivitet i 
skolehverdagen i samarbeid med frivillige 
organisasjoner, for eksempel SFO/IFO. 

Kultur Høyt aktivitetsnivå innen 
frivillig arbeid. 

Tilrettelegging, gjennom bl.a. lokaler og forutsigbare 
rammebetingelser, for foreninger og frivillige.  
Støtte frivillig arbeid, og samarbeide med frivillig 
sektor. 

Utsatte barn 
og unge 

Bedre folkehelsen til barn og 
unge. 

Sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta på 
fritidsaktiviteter. 

Helse og 
omsorg 

Folkehelsen i Drammen skal 
være på nivå med, eller over, 
sammenlignbare byer. 

Samarbeide med frivillig og privat sektor. 
Gi de eldre gode muligheter for aktivisering i 
hverdagen gjennom å tilrettelegge for gode sosiale 
møteplasser. 

Sosiale 
tjenester 

Flere i arbeid og aktivitet Mobilisere ressurser hos den enkelte, i nettverket og 
lokalsamfunnet. 
Samarbeide med blant annet sosiale entreprenører og 
frivillig sektor. 

 
 

 


	Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform

