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Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform
Viktige momenter
o Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform oppsummerer Drammen kommunes politikk for forholdet
mellom kommunen og frivillig sektor.

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 videreutvikle 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, dugnadsånd 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.
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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.

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.
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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.
Gode
nærmiljøer i
hele byen
Idrett og
friluftsliv

Grunnskole

Kultur

Mål
Skolene skal være
aktivitetssentre for bydelene
sine.
Drammens innbyggere skal
være fysisk aktive og ha god
helse.
Innbyggerne skal ha gode
muligheter til å utøve idrett.
Skolene skal være arenaer for
aktivitet og læring på dag- og
kveldstid.
Høyt aktivitetsnivå innen
frivillig arbeid.

Utsatte barn
og unge
Helse og
omsorg

Bedre folkehelsen til barn og
unge.
Folkehelsen i Drammen skal
være på nivå med, eller over,
sammenlignbare byer.

Sosiale
tjenester

Flere i arbeid og aktivitet

Strategier
Etablere organisert og uorganisert aktivitet i tilknytning
til skolene for å forsterke bydelsperspektivet.
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.
Aktivt legge til rette for mer fysisk aktivitet i
skolehverdagen i samarbeid med frivillige
organisasjoner, for eksempel SFO/IFO.
Tilrettelegging, gjennom bl.a. lokaler og forutsigbare
rammebetingelser, for foreninger og frivillige.
Støtte frivillig arbeid, og samarbeide med frivillig
sektor.
Sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta på
fritidsaktiviteter.
Samarbeide med frivillig og privat sektor.
Gi de eldre gode muligheter for aktivisering i
hverdagen gjennom å tilrettelegge for gode sosiale
møteplasser.
Mobilisere ressurser hos den enkelte, i nettverket og
lokalsamfunnet.
Samarbeide med blant annet sosiale entreprenører og
frivillig sektor.
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17. mai er skolekorpsenes store dag

Glade frivillige på World Cup sprint
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1 Innledning
Viktige momenter i dette kapittelet
o Frivillighetsutvalget er tverrpolitisk sammensatt. Utvalgets forslag er enstemmig.
o Frivillighetsutvalgets forslag til plattform legges ut på høring før behandling i bystyret.

1.1 Frivillighetsutvalgets sammensetning, mandat og arbeid
Bystyret fattet i møte 18.9.2012, sak 105, vedtak om å nedsette et tverrpolitisk frivillighetsutvalg:
1. Det politiske ansvaret for utforming av Drammen kommunes frivillighetspolitikk legges
til et ad hoc-utvalg, med bred politisk sammensetning.
2. Utvalget utformer selv forslag til mandat. Forslaget legges fram for bystyret til
behandling.
3. Som leder av utvalget oppnevnes:
- Tove Paule - H
4. Som medlemmer av utvalget oppnevnes:
- Kristin Haftorn Johansen – H
- Elisabeth Lindberg – H
- Sigrid Thielemann – H
- Lars Andre Landås – V
- Ulf Erik Knudsen – FrP
- Odd Gusrud – KrF
- Masud Gharahkhani – AP
- Torbjørn Andreas Pettersen – AP
- Eivind Knudsen - AP
Både politisk og administrativt nivå ønsker økt samhandling og best mulig kommunal tilrettelegging for frivillighet. Bakgrunnen for bystyrets vedtak var at Drammen kommune
manglet en helhetlig politikk som grunnlag for samarbeid med frivillig sektor. Både
regjeringen, KS og Frivillighet Norge oppfordrer kommunene til å utvikle lokal frivillighetspolitikk.
Bystyret fattet i møte 18.6.2013, sak 69, vedtak om frivillighetsutvalgets mandat:
Hovedmål for Drammen kommunes frivillighetspolitikk:
Drammen kommune skal ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid
med frivillig sektor til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen.
Mandat for frivillighetsutvalget:
1) Kartlegge den frivillige sektoren i Drammen.
2) Kartlegge dagens samarbeid mellom kommune og frivillig sektor i Drammen.
3) Innhente relevant forskning og erfaringer fra andre kommuner om frivillig sektor og
samarbeidet med disse.
4) Komme med konkrete forslag til tiltak som kan sikre et konstruktivt og produktivt
samarbeid mellom frivillig sektor og Drammen kommune.
Frivillighetsutvalget har hatt sju ordinære utvalgsmøter, og fem dialogmøter med frivillig
sektor i Drammen.
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Frivillighetsutvalgets rapport avgis av frivillighetsutvalget, med tilslutning fra alle
medlemmene.
Rapporten, med frivillighetsutvalgets forslag til Drammen kommunes frivillighetspolitiske
plattform, vil bli lagt ut på høring før politisk behandling.

1.2 Definisjoner, avgrensninger og leserveiledning
1.2.1

Definisjoner og avgrensninger

Tema for dette dokumentet
Tema for dette dokumentet er forholdet mellom kommunen og frivillig sektor.

Frivillig sektor
Begrepet frivillig sektor brukes for å skille frivillig innsats / virksomhet ut fra de tre andre
store sektorene i samfunnet – det offentlige, næringslivet og privatlivet (familie, nettverk).

Sivilsamfunnet
Ofte brukes begrepet ”sivilsamfunnet” tilnærmet synonymt med frivillig sektor. Begrepet dekker aktører som
ikke er offentlige eller kommersielle (på engelsk nongovernment, non-profit), derunder frivillige organisasjoner, støttegrupper, religiøse samfunn, sosiale bevegelser, fagbevegelse mv.

Det
offentlige

Frivillig
sektor
Privatlivet
(familie,
nettverk)

Frivillig innsats

Næringsog
arbeidslivet

Begrepet frivillig innsats omfatter alle former for bidrag
Figur 1-1: Fire samfunnssektorer
som kan gis innenfor frivillig sektor. Hovedskillet går
mellom bidrag i form av aktivitet / tilknytning – for eksempel frivillig arbeid – og økonomiske bidrag – for eksempel spill på spillterminaler.
Drammen kommunes frivillighetspolitikk fokuserer først og fremst på frivillig innsats i form
av frivillige bidrag – aktivitet / tilknytning.
Frivillig arbeid
Frivillige bidrag

Aktivt
Medlemskap i
frivillige
organisasjoner
Passivt

Frivillig innsats

Pengegaver

Naturalytelser

Spill-terminaler

Pengespill

Lodd, basar,
bingo

Kjøp av varer og
tjenester

Statlig drevne
pengespill

Økonomiske
bidrag

Figur 1-2: Former for frivillig innsats
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Økonomiske bidrag i form av pengegaver, naturalytelser, pengespill og kjøp av varer og
tjenester har stort omfang.

Frivillig arbeid
Begrepet frivillig arbeid defineres gjerne som ulønnet1 arbeid gjort av fri vilje som kommer
individer eller grupper utenfor egen husholdning til gode. Frivillig arbeid utføres av medlemmer av frivillige organisasjoner, uorganiserte enkeltpersoner, og bedrifter.

Frivillig organisasjon
Begrepet frivillig organisasjon brukes ofte om aktører innenfor frivillig sektor som har
følgende kjennetegn:
 Medlemsorganisasjon.
 Demokratisk styrt.
 Allmennyttig ikke-økonomiske (non-profit) formål.
 Medlemmene utfører frivillig arbeid.

Frivilligheten
Begrepet ”frivilligheten” er et omfattende, men lite presist begrep, som brukes både i smalere
og videre betydning. I dette dokumentet dekker begrepet både aktørene i frivillig sektor og
virksomheten i frivillig sektor.

Sosial kapital
Et samlende begrep for en rekke forhold – som sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd,
ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å
si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelig for aktører gjennom deltakelse i sosiale
nettverk.

Profesjonelle non-profit-organisasjoner
Med profesjonelle non-profit-organisasjoner menes i dette dokumentet aktører som har
følgende kjennetegn:
 Ikke medlemsorganisasjon.
 Ulike organisasjonsformer, ofte stiftelse (STI), men også selskapsorganisering.
 Ikke-kommersielt formål, stor grad av offentlig finansiering av driften.
 Yter profesjonelle kulturelle, helse- og sosialfaglige eller andre tjenester.
 Baserer sin virksomhet både på ansatte fagfolk og frivillige.
 Mange har et tydelig verdigrunnlag.

1

Eller symbolsk godtgjøring.
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1.2.2

Leserveiledning til dokumentet

Hvor er vi? Situasjonen i dag er beskrevet i
kapittel 2, 3 og 4. Jfr. mandatets punkt 1- 3.
Hvor vil vi? Overordnede mål er beskrevet i
kapittel 5. Jfr. mandatets 1. ledd og vedtak
om ny bystrategi.

Hvor er vi?
• Situasjonen
i dag

Evaluering
• Er målene
nådd?

Hvor vil vi?
• Mål

Realisering
• Ressurser
• Iverksetting
• Framdrift

Hvorfor vil vi
dit?
• Verdier

Hvorfor vil vi dit? Grunnleggende verdier er
beskrevet i kapittel 5.
Hvordan skal vi komme dit?
Strategier, prinsipper og utfordringer er
beskrevet i kapittel 5. Tiltak er nærmere
konkretisert i kapittel 6 – 10. Jfr. mandatets
punkt 4.
Realisering av frivillighetspolitikken er
drøftet i kapittel 11.

Hvordan skal
vi komme
dit?
• Strategier
• Tiltak

Figur 1-3: Strukturen i dokumentet

Evaluering av frivillighetspolitikken er drøftet i kapittel 11.

Karianne Hajum (Konnerud Idrettslag), Tove Paule (frivillighetsutvalget)
og Øyvind Johansen (Strømsgodset Musikkorps) ved oppstarten av
arbeidet med frivillighetspolitikken
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2 Kunnskap om frivillig sektor i Norge
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet handler om nasjonal frivillighetspolitikk, forskning om frivillighet og erfaringer fra andre
kommuner, jfr. punkt 3 i frivillighetsutvalgets mandat.
o Både regjering, storting, kommunenes interesseorganisasjon KS og frivillighetens paraplyorganisasjon
Frivillighet Norge ser verdien av frivillig arbeid, ønsker at frivilligheten skal ha gode rammebetingelser, og
oppfordrer kommunene til å utvikle en egen frivillighetspolitikk.
o Frivilligheten i Norge er mangfoldig, og har et meget stort omfang.
o Forholdet mellom kommunen og frivillig sektor er ikke lovregulert.
o Frivillig sektor er i endring. Tradisjonell, medlemsbasert, organisert frivillighet er på vikende front. Individuell,
filantropisk frivillighet, i regi av profesjonelle organisasjoner øker.
o Frivillig arbeid har størst omfang på kultur- og fritidsområdet (inkludert idrett).
o Lavinntektsgrupper, lavt utdannende, mennesker med utfordrende levekår og andre med svakt nettverk faller
utenfor.
o Etniske minoriteter er underrepresentert i idretts- og kulturorganisasjonene.
o Etniske minoriteter er like godt / dårlig integrert i frivillig arbeid som tilsvarende grupper av etniske nordmenn,
når man korrigerer for inntekt, utdanning, levekår og nettverk.
o Eldre er mer aktive enn yngre.

2.1 Nasjonal og lokal frivillighetspolitikk
2.1.1

Nasjonal frivillighetspolitikk

Regjering og Storting
Stortingsmelding nr 39 (2006-2007), Frivillighet for alle (Frivillighetsmeldingen) er det
fremste uttrykket for den nasjonale frivillighetspolitikken. Meldingen legger fire hovedstrategier til grunn for å støtte opp om frivillig sektor og bidra til økt deltagelse:
 Bedre rammebetingelser for frivillig sektor.
 Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig ”lavterskelaktivitet”.
 Styrket inkludering og integrering.
 Styrket kunnskap og forskning på frivillighet.
Forholdet mellom frivillig sektor og kommunene er behandlet i kapittel 26. Kommunene oppfordres til å utarbeide lokal frivillighetspolitikk, øke samarbeidet med frivillig sektor, og tilrettelegge for medvirkning i kommunale planprosesser. Kapittel 27 omhandler frivilligsentraler.

Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor
KS og Frivillighet Norge har utarbeidet en felles Plattform for samspill og samarbeid mellom
frivillig og kommunal sektor, 2013-2015. Frivillighetsutvalget har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i denne plattformen.
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Overordnede prinsipper
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.
Forutsigbare rammevilkår
1) KS og Frivillighet Norge er enig om at det er en fordel med mest mulig forutsigbarhet i rammevilkårene til
frivillig sektor, og at dette må etterstrebes.
2) Offentlig 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 må søke å redusere byråkratiet i form av kriterier og krav for å utløse støtte til frivillig sektor.
4) Frivillig sektor bør høres av kommunene i saker som berører de enkelte organisasjoners hjertesaker, og
saker som berører vilkårene for organisasjonsdrift.
Relasjonen mellom frivillig sektor og kommunen
1) Frivillig aktivitet skjer først og fremst i et lokalsamfunn, i en kommune. En aktiv og levende frivillig sektor er
av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene må tilrettelegge for frivillig
sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk.
a. Kommuner og frivillige organisasjoner på lokalt nivå kan inngå lokale samarbeidsplattformer hvor
prinsippene for samarbeid nedfelles. En slik prinsipperklæring kan være etter mal av denne.
b. En lokal frivillighetspolitikk bør inneholde virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten. Eksempler på
virkemidler kan være økonomisk støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med universell utforming og
kontakt- og informasjonsmuligheter innad i kommunen.
c. Det bør utarbeides partnerskap mellom kommuner og frivillige organisasjoner der hvor dette er naturlig.
Partnerskap vil sikre dialog og samarbeid mellom partene.
d. Kommuner bør ha en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan være
frivillighetsforum/frivillighetsråd, der alle frivillige organisasjoner i kommunen inviteres til å delta.
e. Frivillig sektor bør involveres i planprosesser i de saker det er naturlig.
f. Frivillige organisasjoner er viktige for innovasjon i kommunene. Kommunene og frivillige organisasjoner
bør drøfte hvordan man sammen kan finne nyskapende arbeidsformer og nye løsninger for utfordringer
i lokalsamfunnet.
2) Frivillig sektor lokalt må ha en aktiv holdning overfor lokaldemokratiet og bidra til utvikling av nærmiljøet.
3) Kommunene og frivillig sektor har mange arenaer for samarbeid om forebygging, helse- og velferd, og det
bør legges til rette for videre samarbeid der det er naturlig.
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Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter. Forumet arbeider for
bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner og økt forståelse for den store, viktige, frivillige innsatsen i samfunnet. Frivillighetspolitisk plattform er Frivillighet Norges fremste
styringsdokument. Hensikten er mer og bedre frivillighet. Overskrifter i plattformen:











Verdigrunnlag.
Hva er frivillighet?
Frivilligheten tar selv ansvar.
Rom for sivilsamfunnet. (Se rammen.)
Frivillighet er samfunnsbygging og
pionervirksomhet.
Frivillighet er demokratibygging og
demokratisk sikkerhet.
Frivillighet er identitetsskaping,
helsefremming, aktivitet og sosiale
fellesskap.
Frivillighet er beredskap og sosial
kapital.
Frivillighet er kulturbærende og
kunnskapsformidlende.
Frivillighet er mangfoldig, idealistisk
og bærekraftig.

Frivillighet Norge vil (…) arbeide for at nasjonale og
lokale myndigheter skaper rom for sivilsamfunnet
gjennom:
 Å utvikle en tydelig og helhetlig frivillighetspolitikk
som legger til rette for at de frivillige organisasjonene
skal fortsette å utvikle seg og være bærebjelken i et
aktivt sivilsamfunn også i framtiden.
 Å anerkjenne i ord og handling at frivillige organisasjoners bidrag til arbeidet for mer fellesskap og mer
demokrati ikke kan erstattes av verken offentlige
eller kommersielle aktører.
 Å stimulere de frivillige nonprofitbaserte virksomhetene til økt innsats for de ulike samfunnsnyttige
formålene de arbeider for. Frivillighetspolitiske verktøy og støtteordninger som er etablert for å styrke
frivillige organisasjoners innsats må ikke utvannes.
Ordninger som er etablert for å støtte nonprofitbaserte organisasjoner må forbeholdes disse alene.

KS
Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS legger til grunn at myndighetene har
et ansvar for å legge til rette for at frivillighet og kultur blomstrer. KS fokuserer i 2013 på
 Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor.
Plattformen er gjengitt i sin helhet ovenfor.
 Kommunale frivilligsentraler.
KS ønsker at staten i samarbeid med KS og Frivillighet Norge oppsummerer erfaringene
med frivilligsentralene og vurderer sentralenes formål, organisering og finansiering. KS
mener det særlig er behov for å vurdere frivilligsentralenes rolle som sektorovergripende
nærmiljøsentral og koordinerende ledd mellom frivillig og offentlig sektor
 Nettverk for innovative frivillighetskommuner.
Prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Frivillighet Norge og finansieres av
Kulturdepartementet, omfatter 12 kommuner.

2.1.2

Lokal frivillighetspolitikk

Fire av de ni andre største kommunene i Norge har utviklet eller er i ferd med å utvikle en
egen frivillighetspolitikk:
 Bærum kommune.
 Fredrikstad kommune.
 Kristiansand kommune.
 Trondheim kommune.
Hamar, Levanger, Moss, Røros, Sarpsborg og Steinkjer er blant de mindre kommunene som
har utarbeidet en egen frivillighetspolitikk.
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2.2 Fakta om frivillighet
2.2.1

Nøkkeltall

Frivillig arbeid
Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 115 000 årsverk ubetalt arbeid.
48 % av befolkningen (over 16 år) bidrar med frivillig arbeid i de frivillige organisasjonene årlig. Dette er den
høyeste andel som er målt på verdensbasis. Vi deler førsteplassen med Sverige.
Over halvparten av det frivillige arbeidet legges ned i kultur- og fritidsorganisasjoner, inkludert idrett.

Medlemskap
Det er anslagsvis 13 millioner medlemskap i frivillige organisasjoner i Norge. Nesten 3 millioner av disse er
medlem av en organisasjon innenfor kategorien "Kultur og fritid".
Om lag 80 % befolkningen er medlem i minst én organisasjon. Nesten 50 % definerer seg som "aktive
medlemmer".
I Frivillighet Norges medlemsundersøkelse fra høsten 2009 rapporterte over halvparten av organisasjonene at
de har hatt medlemsvekst i den siste femårsperioden.

Frivillige organisasjoner
Det finnes over 80 000 lag og foreninger i Norge. I dette tallet er lokale lag som er del av en nasjonal
organisasjon (for eksempel lokale 4H-klubber) tatt med.
Over halvparten av disse organisasjonene har under 50 000 kroner i årlig omsetning.
Det er over 40 000 organisasjoner innenfor kategorien "kultur og fritid". Dette inkluderer for eksempel idrettslag,
musikkorps og turistforeninger.

Økonomi
Driftsutgiftene i frivillig sektor utgjorde i 2010 over 80 milliarder kroner. Verdiskapingen i frivillig sektor (inkludert
verdien av det frivillige arbeidet) var på 101 milliarder kroner i 2010.
Betalt arbeid i frivillig sektor utgjorde i 80 000 årsverk i 2010. Det betyr at for hvert lønnede årsverk utføres det
1,4 "frivillige årsverk". Det er store variasjoner mellom organisasjonskategorier - innenfor ”kultur og fritid”,
inkludert idrett, er det ca 7 frivillige årsverk pr ansatt.
35 % av inntektene kommer fra det offentlige, 9 % er gaver og 56 % er egengenererte inntekter (salg, lotterier,
medlemskontingent, osv.). Det er store variasjoner mellom organisasjonene.
Økonomien i frivillig sektor, inkludert det frivillige arbeidet, utgjør omtrent 4 % av Norges BNP.
i

Kilde: Frivillighet Norge .

Frivillighetsutvalgets grunnlagsdokument 20.2.2014

Side 13

2.2.2

Klassifisering og registrering

Klassifisering
Organisasjoner som faller inn under frivillig sektor klassifiseres gjerne etter et system som
heter International Classification of Non Profit Organizations (ICNPO). Denne klassifiseringen er brukt i frivillighetsutvalgets arbeid og i dette grunnlagsdokumentet.

Registrering
Frivillig sektor i Norge er ikke lovregulert, og det finnes ikke noen samlet oversikt over virksomheter / organisasjoner innenfor frivillig sektor.
Organisasjoner kan registrere seg i det ordinære organisasjonsregisteret i Brønnøysund, under
ulike organisasjonstyper, særlig FLI (forening, lag, innretning). Mange organisasjoner ikke
registrert i organisasjonsregisteret.
Organisasjoner kan registrere seg i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Slik registrering er
bl.a. en forutsetning for å kunne bli godkjent som mottaker av ”grasrotandelen” i Norsk
Tipping, og for å få mva-kompensasjon. Mange organisasjoner er ikke registrert i organisasjonsregisteret.
Registrene omfatter ikke opplysninger om medlemstall i organisasjonene.

2.3 Forskning om frivillighet
Programmet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeid mellom
Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret / Universitetet i Bergen. På programmets
nettsider finnes lenker til et vell av bøker, rapporter og annet forskningsmateriale.

Utviklingsretning
Forskningen viser at det norske organisasjonssamfunnet er i drift mellom to hovedmodeller
eller kulturer for frivillighet:
Fra den skandinaviske
folkebevegelsestradisjonen
Medlemsbasert, demokratisk, bredt sosialt sammensatt, basert på aktiv deltagelse.
Vekt på organisasjonenes rolle i forhold til demokrati og sosial integrasjon.



Til den angloamerikanske
filantropitradisjonen
Individuelle, veldedige bidrag, høystatusprofil.
Frivillig arbeid som en-til-en-relasjon mellom frivillig
og mottaker. Organisasjoner legger til rette ved
hjelp av profesjonelle. Vekt på frivillighetens rolle i
forhold til økonomi og velferd.

Andre momenter
Nedenfor følger noen flere momenter fra forskningen om frivillig arbeid og frivillig sektor,
knyttet til utviklingen i perioden 1997 – 2009.




Frivillig sektor profesjonaliseres. Andelen betalt arbeid og frivillig arbeid innenfor frivillig sektor varierer etter type organisasjon. På kultur- og fritidsområdet, inkludert idrett, er
nesten alt arbeidet frivillig. Innenfor velferdsområdet er hovedtyngden av arbeidet betalt.
Antall personer som yter frivillig arbeid synker, men samlet antall frivillige årsverk
synker ikke.
Antall husholdninger som gir pengegaver til frivillig virksomhet øker.
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Det blir flere ”korttidsfrivillige” (mindre enn 30 minutter pr uke), færre ”kjernetropper”
(fra en timer pr uke og oppover).
Hovedtyngden av det frivillige arbeidet utføres av ”ildsjelene”.
Kultur og fritid, inkludert idrett: Høy frivillig aktivitet, stabil oppslutning.
Velferd: Mange korttidsfrivillige.
Politikk: Omfanget av frivillig arbeid synker.
Religion: Omfanget av frivillig arbeid synker.
Medlemstall og medlemsaktivitet i frivillige organisasjoner synker. Dette gjelder alle
aldersgrupper, unntatt de eldre. Tilbakegangen er større blant menn (særlig unge menn)
enn blant kvinner.
Lavinntektsgrupper og trygdede faller i stor grad utenfor frivillig arbeid. Dette skyldes
først og fremst svakere nettverk.
Etniske minoriteter er underrepresentert i idretts- og kulturorganisasjonene.
Etniske minoriteter er like godt / dårlig integrert i frivillig arbeid som tilsvarende grupper
av etniske nordmenn, når man korrigerer for inntekt, utdanning, levekår og nettverk.
Flere gjør frivillig arbeid på landet enn i byene.
Antall som vil yte frivillig arbeid, men ikke knytte seg til en organisasjon / delta på møter,
øker.
Motivasjon for frivillig arbeid er i endring. Selvrealisering, innsats for egne barn og
kvalifisering er viktigere enn det frivillige arbeidets formål.

Figur 2-1: Årsverk i frivillig sektor i Norge (SSB)
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3 Kartlegging: Frivillig sektor i Drammen
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet oppsummerer frivillighetsutvalgets kartlegging av frivillig sektor i Drammen, jfr. punkt 1 i
frivillighetsutvalgets mandat.
o Frivillig innsats ytes i regi av enkeltpersoner, bedrifter, frivilligsentraler, frivillige organisasjoner og profesjonelle non-profit-organisasjoner, derunder kirke-, tros- og livssynssamfunn.
o Det totale omfanget av frivillig innsats i Drammen er vanskelig å tallfeste.
o 723 frivillige organisasjoner mv med adresse i Drammen er registrert i organisasjonsregisteret i Brønnøysund. 302 frivillige organisasjoner mv med adresse i Drammen er registrert i frivillighetsregisteret.

3.1 Frivillige organisasjoner
Frivillighetsutvalget har ikke kartlagt omfanget av de frivillige organisasjonenes frivillige
innsats i Drammen. Utvalget antar at de nasjonale trendene også gjør seg gjeldende i vår
kommune: Synkende oppslutning om tradisjonelle humanitære organisasjoner, økende oppslutning om interesseorganisasjoner, profesjonalisering av organisasjonene.
Idrettsorganisasjonene og kulturorganisasjonene utgjør hovedtyngden av de frivillige organisasjonene, og det er disse organisasjonene som engasjerer flest mennesker i frivillig arbeid.

Kartlegging av organisasjoner
Frivillighetsutvalget har kartlagt organisasjoner med postadresse Drammen ved hjelp av
informasjon fra Brønnøysundregistrene.
Utvalg
Registrert i organisasjonsregisteret i Brønnøysund
Organisasjonsform FLI (forening, lag, innretning)
Registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund
Organisasjonsform FLI eller STI (stiftelse)
Registrert i organisasjonsregisteret i Brønnøysund
Organisasjonsform STI (stiftelse)
Frivillighetsutvalgets invitasjonsliste, med utgangspunkt i frivillighetsregisteret.

Antall org
723
302
92
193

Oversikten på neste side viser antall organisasjoner sortert etter INCPO-systemet. Det framgår
at hovedtyngden av organisasjonene faller inn under klassene kultur og fritid (”kultursektoren” i offentlig språkbruk), sosiale tjenester (”helse- og sosialsektoren” i offentlig språkbruk) og interesseorganisasjoner.
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Hovedklasse ICNPO

Klasse ICNPO

1 Kultur og fritid

1100
1200
1300
2100
2200
2300
2400
3100
3200
3300
3400
4100
4200
4300
5100
5200
6100
6200
6300
7100
7200
7300
8100
8200
9100

2 Utdanning og forskning

3 Helse

4 Sosiale tjenester

5 Natur- og miljøvern
6 Bolig og lokalmiljø

7 Politiske organisasjoner
og interesseorganisasjoner
8 Stiftelser, legater og
frivilligsentraler
9 Internasjonale organisasjoner
10 Religion og livssyn
11 Yrkes-, bransje- og fagforeninger

12 Andre
13 Barne- og ungdomsorganisasjoner
14 Mangfold og inkludering

Kunst og kulturii
Idrettiii
Rekreasjon og sosiale foreningeriv
Grunn- og videregående utdanningv
Høyskole- og universitetsutdanningvi
Annen utdanningvii
Forskning og utviklingviii
Sykehus og rehabilitering
Sykehjem
Psykiatriske institusjoner
Andre helsetjenesterix
Sosiale tjenesterx
Krisehjelp og støttearbeidxi
Økonomisk og materiell støttexii
Natur- og miljøvernxiii
Dyrevernxiv
Lokalsamfunnsutviklingxv
Bolig og lokalmiljøxvi
Arbeidsopplæringxvii
Interesseorganisasjonerxviii
Juridisk rådgivningxix
Politiske organisasjonerxx
Pengeutdelende stiftelserxxi
Frivilligsentraler
Internasjonale organisasjonerxxii

10100 Tros- og livssynsorganisasjonerxxiii
11100 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjonerxxiv
11200 Yrkessammenslutningerxxv
11300 Arbeidstakerorganisasjonerxxvi
12100 Andrexxvii
13100 Barne- og ungdomsorganisasjoner
14100 Mangfold og inkludering
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723 302
92 193
org org
org org
80
49
7
44
96
68
8
61
112
50
1
47
0
0
0
0
0
0
15
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
12
4 12
0
8
7
5
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
57
14
1
0
0
0
0
117
47
7
36
0
0
0
21
4
0
3
0 37
0
0
0
0
11
3
0
54
7

20
2

52
36
16
19

7
5
2
12

3

2

4

6

0
0
0
0
0
0
0
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Avgrensninger
Forholdet mellom kommunen og følgende aktører er ikke omfattet av Drammen kommunes
frivillighetspolitikk:
Begrunnelse
Forholdet mellom kommunen og boligbyggelag, borettslag, hus- og hytteeiere er tema for Drammen
kommunes boligpolitikk
Forholdet mellom kommunen og politiske partier og ungdomspartier er ikke relevant i denne
sammenhengen
Forholdet mellom kommunen og pengeutdelende stiftelser og legater er tema for en egen sak
Forholdet mellom kommunen og internasjonale organisasjoner er lite relevant i denne
sammenhengen
Forholdet mellom kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er tema for
Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk
Forholdet mellom kommunen og arbeidstakerorganisasjoner er tema for Drammen kommunes
arbeidsgiverpolitikk

Klasse
06200
07300
08100
09100
10100
11300

3.2 Enkeltpersoner og bedrifter
En stor, og økende, del av det
frivillige arbeidet i samfunnet
skjer utenfor frivillige organisasjoner. Det er ikke mulig å
kartlegge hvor mange enkeltpersoner som yter frivillig
innsats utenfor frivillige organisasjoner, omfanget av det
frivillige arbeidet de gjør,
eller verdien av dette arbeidet.

3.2.1

Den nye frivilligheten

Frivillige
organisasjoner
Profesjonelle
non-profitorganisasjoner

Kulturoasen

Kommunale
tjenester

”Den nye frivilligheten” er et
begrep som brukes om enkeltmennesker som gjerne vil
gjøre en frivillig innsats –
faglig, praktisk, medmenneskelig – men ikke ønsker å
være medlem av noen forening.

Jeg vil yte
frivillig arbeid.
Hvor går jeg?

Kommunale
frivilligsentraler

Nabolag eller
andre sosiale
fellesskap

World Wide
Web

Figur 3-1: Den nye frivillighetens muligheter

Det frivillige arbeidet ytes gjerne i regi av profesjonelle, verdibaserte non-profit-organisasjoner som baserer en del av sin virksomhet på frivillige bidrag, eller i regi av kommunale
frivilligsentraler. Valg av organisasjon fattes ut fra identifikasjon med organisasjonens verdigrunnlag og/eller formål.

3.2.2

Frivillig arbeid på nettet

Frivillig arbeid på nett er en ny og økende del av den nye frivilligheten, som er vanskelig
målbar. Som eksempler kan nevnes ulønnet utarbeiding av oppslagsverk, moderatorarbeid, og
allmennyttige blogger og nettsteder.
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3.2.3

Dugnad

Dugnadsarbeid – definert som frivillig arbeid knyttet til et fellesskap – organiseres både
innenfor frivillige organisasjoner og i tilknytning til andre sosiale fellesskap, derunder skoler,
borettslag, nabolag, utvidede familie, etniske og religiøse grupperinger osv. Ulike former for
dugnad kjennetegner mange typer fellesskap i mange kulturer på alle kontinenter. Den særnorske dugnadstradisjonen er særlig knyttet til de frivillige idretts- og kulturorganisasjonene.

3.2.4

Bedrifter

Som ledd i sitt samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) stiller bedrifter
ansatte til rådighet for kulturelt, sosialt / humanitært arbeid, yter praktiske/materielle tjenester,
og/eller stiller økonomiske midler til rådighet for kulturelt eller sosialt arbeid (sponsing).
Bedriftenes frivillige arbeid ytes gjerne i regi av profesjonelle, verdibaserte non-profit-organisasjoner som baserer en del av sin virksomhet på frivillige bidrag. Valg av organisasjon fattes
ut fra identifikasjon med organisasjonens verdigrunnlag og/eller formål.

3.3 Profesjonelle non-profit-organisasjoner
En stor del av det frivillige arbeidet skjer innenfor non-profit-organisasjoner som yter profesjonelle tjenester, og baserer sitt arbeid både på ansatte fagfolk og frivillige. De fleste
organisasjonene har et tydelig verdigrunnlag.

3.3.1

Kirke-, tros- og livssynssamfunn

Mye frivillig kulturarbeid2 og frivillig sosialt /
humanitært arbeid3 skjer i regi av Den norske
kirke og andre tros- og livssynssamfunn, som del
av den samfunnenes ordinære virksomhet. For
eksempel er sosialt hjelpearbeid en sentral del av
tros-/verdigrunnlaget både i kristendommen og
islam.
Frivillighet innenfor Den norske kirke og andre
tros- og livssynssamfunn organiseres av den
enkelte menighet. Oversikten til høyre omfatter
menigheter / samfunn som har mer enn 500
drammensere som medlemmer.

Menigheter / samfunn med mer enn 500
medlemmer i Drammen
Den norske kirke, Bragernes menighet
Den norske kirke, Fjell menighet
Den norske kirke, Konnerud menighet
Den norske kirke, Skoger menighet
Den norske kirke, Strømsgodset menighet
Den norske kirke, Strømsø menighet
Den norske kirke, Tangen menighet
Den norske kirke, Åssiden menighet
St. Laurentius katolske menighet
Human-Etisk forbund
Det islamske kultursenter i Drammen
Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn
Filadelfia-menigheten

Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske
plattform anerkjenner kirke-, tros- og livssynssamfunnenes betydning for frivillighetskulturen
i samfunnet:
4
4.1
4.2

2
3

Frivillighet
Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er kulturbærere og arenaer for trivsel, engasjement og
livskvalitet.
Frivillig arbeid, derunder frivillig arbeid i regi av kirke-, tros- og livssynssamfunn, har en viktig funksjon i
bysamfunnet og for det enkelte menneske.

Derunder kor, korps, aktiviteter for barn og unge, aktiviteter for kvinner.
Derunder bistand til fattige og hjelpetrengende medlemmer, nødhjelp.
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3.3.2

Stiftelser mv

Mye frivillig kulturarbeid og sosialt / humanitært
arbeid skjer i regi av stiftelser med kulturelt /
humanitært formål, som i stor grad baserer sin
virksomhet overfor målgruppene på frivillig arbeid.

Eksempler
Stiftelsen Adventsfestivalen
Stiftelsen Elvefestivalen
Stiftelsen Kirkens Bymisjon (flere avdelinger)
Stiftelsen Blå Kors
Stiftelsen Fontenehuset
Stiftelsen Guts
World Cup Sprint
Working Class Hero
Drammen Sacred Music Festival

Når det gjelder sosiale stiftelser, er det viktig å skille
mellom frivillig arbeid og salg av tjenester mot godtgjøring. Stiftelsene opptrer ofte som profesjonelle,
betalte tjenesteleverandører / utførere. De yter tjenester som ingen andre tilbyr, eller tilbyr tjenester til
lavere pris fordi de har lave lønnsutgifter. Stiftelsene
som sådan yter ikke frivillig arbeid. Ofte yter stiftelsene og kommunen tjenester til samme
målgrupper (sosialklienter, rusavhengige, mennesker med psykiske lidelser, barn fra familier i
krise). Stiftelsene og kommunen samarbeider om tiltak / arrangementer, eller kommunen yter
betydelig støtte til driften. Dette gjelder også på kulturområdet.

Camp Killingen drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen
i samarbeid med Drammen Røde Kors og Drammen og Opland Turistforening

Uten frivillige, ingen festival
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Unge dansere viser sine kunster
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4 Kartlegging: Kommunen og frivillig sektor i Drammen
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet oppsummerer frivillighetsutvalgets kartlegging av dagens samarbeid mellom kommunen og
frivillig sektor i Drammen, jfr. punkt 2 i frivillighetsutvalgets mandat.
o De frivillige organisasjonene ønsker mer og bedre støtte- og tilretteleggingsinnsats fra kommunens side.

Kartlegging
Frivillighetsutvalget har i en rekke dialogmøter innhentet de frivillige organisasjonenes tilbakemeldinger om samarbeid og samhandling med kommunen – i dag og i framtida.
Organisasjonene var gjennomgående positive til samarbeid med kommunen. Mange var
villige til å yte frivillige bidrag innenfor kommunale institusjoner, og til å samarbeide med
kommunale tjenester om tiltak for bedre folkehelse. Noen etterlyste mer etterspørsel fra
kommunens side, tydeligere invitasjon til frivillig sektor om å gi bidrag til kommunale
tjenester og arrangementer.
Først og fremst ønsket organisasjonene mer og bedre støtte- og tilretteleggingsinnsats fra
kommunens side overfor frivillig sektor. Punktene nedenfor oppsummerer momenter som
flere organisasjoner la vekt på:
Kommunal støtte til frivillig
sektor
Tilgjengelighet
Kontakt, samarbeid på tvers,
synliggjøring

Rimelige møte- og øvingslokaler.
Økonomisk støtte.
Ubyråkratiske søknads-, tildelings- og kontrollordninger.
Kontaktperson / kontaktpersoner i kommunen.
Dialog med fag-/ressurspersoner.
Frivillighetsportal på internett.
Møteplasser for frivillige. Frivilligdag, årlig forum.
Samarbeid mellom ulike organisasjoner, om lokaler, dugnader, kurs og
prosjekter.

Frivillighetsutvalget har lagt organisasjonenes tilbakemeldinger til grunn for sine vurderinger
og forslag.

Asgeir på torget
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Kommunen og frivillig sektor – kontaktflater

01 Barnehager
02 Oppvekst
12 Grunnskole
05 Helse og omsorg
13 Sosiale tjenester
03 Samfunnssikkerhet
06 Kultur
11 Samferdsel og
fellesarealer (idrett,
friluftsliv)
08 Kompetanse, markedsføring, næring
07 Ledelse, organisering,
styring
10 Politisk styring
04 Byutvikling
11 Samferdsel og fellesarealer (samferdsel)
14 Vann og avløp
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14 Mangfold og inkludering

13 Barne- og ungdomsorganisasjoner

12 Andre

11 Yrkes-, bransje- og
fagforeninger

10 Tros- og livssynsorganisasjoner

09 Internasjonale
organisasjoner

08 Legater og fremme av
frivillighet

07 Politiske og interesseorganisasjoner

06 Bolig- og lokalmiljø

05 Natur- og miljøvern

04 Sosiale tjenester

03 Helse

Kommunale
programområder

01 Kultur og fritid

Frivillige organisasjoner
(ICNPO-klasser)

02 Utdanning og forskning

Tabellen nedenfor viser kontaktflatene mellom kommunens administrative programområder
og frivillig sektor, inndelt etter ICNPO-klasser. Det framgår at alle programområder har kontaktflater mot frivillig sektor.
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5 Mål, verdier og strategier
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet gjengir bystrategiens mål og strategier for forholdet mellom kommunen og frivillig sektor, og
frivillighetsutvalgets tverrpolitiske verdigrunnlag.
o Målene uttrykker ønsker om høyt frivillig aktivitetsnivå, god kommunal tilrettelegging, og økt samarbeid
mellom kommunen og frivillig sektor.
o Verdiene fokuserer på sektorenes og den enkelte innbyggers felles ansvar for opprettholdelse og videreutvikling av velferdssamfunnet.
o Frivillighetsutvalget konkretiserer strategiene slik:
(1) Kommunal støtte til frivillig arbeid. (2) Frivillig arbeid i kommunale tjenester. (3) Formelt samarbeid om
profesjonell velferdsproduksjon. (4) Partnerskap og møteplasser. (5) Medvirkning, påvirkning og dialog.
BEFOLKNINGEN
• Borgere, brukere, mennesker som trenger økt livskvalitet

Kommunen som
samfunnsutvikler

Kommunen som
tilrettelegger

Kommunen som
samfunnsutvikler

VERDIER
• Frivillighetskultur i
samfunnet
• Samfunnsansvar,
medborgerskap,
borgerånd,
dugnadsånd
• Engasjement,
aktivitet, deltagelse i
samfunnslivet,
verdighet
• Tillit, trygghet,
demokrati,
tilhørighet, identitet,
integrering, fellesskap
• Velferd, livskvalitet,
folkehelse

STRATEGIER
1. Kommunal støtte til
frivillig arbeid
2. Frivillig arbeid i
kommunale
tjenester
3. Formelt samarbeid
om profesjonell
velferdsproduksjon
4. Partnerskap og
møteplasser
5. Medvirkning,
påvirkning og dialog

SIVILSAMFUNNET
(FRIVILLIG SEKTOR)
• Enkeltpersoner
(uorganiserte)
• Bedrifter (CSR)
• Frivillige
organisasjoner
• Profesjonelle nonprofit-organisasjoner
• Kommunale
frivilligsentraler

MÅL
• Høyt aktivitetsnivå
innen frivillig arbeid
• Møte- og
øvingslokaler for
foreningsliv og
kulturaktiviteter
• Konstruktiv, produktiv
og lite byråkratisk
tilrettelegging
• (… til beste for
sivilsamfunnet,
kommunen og
befolkningen)

KOMMUNEN
• Velferdsprodusent

Figur 5-1: Verdier, strategier, målgrupper og mål

5.1 Mål
Bystyret fattet i møte 18.6.2013, sak 69, vedtak om mandat for frivillighetsutvalget. Mandatet
formulerte et hovedmål for Drammen kommunes frivillighetspolitikk.
Mål
Drammen kommune skal ha et konstruktivt, produktivt og lite byråkratisk samarbeid med frivillig sektor til beste
for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen.

Målet handler om hvordan tiltak skal utformes i praksis, og hvem som er målgrupper for
frivillighetspolitikken.
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Bystyret fattet i møte 18.6.2013, sak 73, vedtak om ny kommuneplan for Drammen, med
overordnede mål og strategier for utvikling av Drammenssamfunnet fram mot 2036. Det ble
fastsatt tre langsiktige mål knyttet til forholdet mellom kommunen og frivillig sektor. Dette er
målsettinger som både kommunen og frivillig sektor har til felles.
Kapittel
Gode nærmiljøer
Idrett og friluftsliv
Grunnskole
Kultur
Utsatte barn og unge
Helse og omsorg
Sosiale tjenester

Langsiktig mål
Skolene skal være aktivitetssentre for bydelene sine.
Drammens innbyggere skal være fysisk aktive og ha god helse.
Innbyggerne skal ha gode muligheter til å utøve idrett.
Skolene skal være arenaer for aktivitet og læring på dag- og kveldstid.
Høyt aktivitetsnivå innen frivillig arbeid.
Bedre folkehelsen til barn og unge.
Folkehelsen i Drammen skal være på nivå med, eller over, sammenlignbare byer.
Flere i arbeid og aktivitet

Figur 5-3: Frivillighetspolitikken har langsiktig perspektiv

5.2 Verdier
Frivillighetsutvalget legger et tverrpolitisk verdigrunnlag til grunn for kommunens frivillighetspolitikk.
Verdier
Kommunal tilrettelegging for frivillig sektor bidrar til å opprettholde og videreutvikle en frivillighetskultur i samfunnet. Dugnad og andre former for frivillig innsats er en viktig del av vår kulturhistorie.
Frivillig arbeid stimulerer til samfunnsansvar, medborgerskap, borgerånd, dugnadsånd hos det enkelte
menneske.
Frivillighet skaper tilhørighet og engasjement, og gir mulighet for aktivitet og deltagelse i samfunnslivet.
Samfunnsansvar, aktivitet og deltagelse i samfunnslivet bidrar til å opprettholde og videreutvikle tillit, trygghet,
demokrati, tilhørighet, identitet, integrering, kunnskap, livskvalitet og folkehelse.
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.

Verdigrunnlaget fokuserer betydningen av frivillighet, og viktigheten av samarbeid og samspill mellom de ulike sektorene i samfunnet.
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5.3 Strategier
I bystyrets vedtak om kommuneplanen ble det fastsatt ni strategier knyttet til forholdet
mellom kommunen og frivillig sektor.
Kapittel
Gode nærmiljøer
Idrett og friluftsliv

Grunnskole
Kultur
Utsatte barn og unge
Helse og omsorg
Sosiale tjenester

Strategier
Etablere organisert og uorganisert aktivitet i tilknytning til skolene for å forsterke
bydelsperspektivet.
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.
Aktivt legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolehverdagen i samarbeid med frivillige
organisasjoner, for eksempel SFO/IFO.
Tilrettelegging, gjennom bl.a. lokaler og forutsigbare rammebetingelser, for foreninger
og frivillige.
Støtte frivillig arbeid, og samarbeide med frivillig sektor.
Sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.
Samarbeide med frivillig og privat sektor.
Gi de eldre gode muligheter for aktivisering i hverdagen gjennom å tilrettelegge for
gode sosiale møteplasser.
Mobilisere ressurser hos den enkelte, i nettverket og lokalsamfunnet.
Samarbeide med blant annet sosiale entreprenører og frivillig sektor.

Samarbeid og samhandling mellom kommunen og frivillig sektor kan ta forskjellige former,
avhengig av hvor på ”ansvarsaksen” samhandlingen skjer. Sonen for samarbeid, samspill og
dialog er det området hvor ansvaret verken er 100 % kommunalt eller 100 % frivillig. Sett i
sammenheng med ansvarsaksen har frivillighetsutvalget konkretisert strategiene slik:
100 % frivillig ansvar (ingen kommunale bidrag)
Sonen for samarbeid
Sonen for en kommunal frivillighetspolitikk

Kommunal støtte til frivillig sektor
Frivillig arbeid i kommunale tjenester
Formelt samarbeid om profesjonell velferdsproduksjon
Partnerskap og møteplasser
Medvirkning, påvirkning og dialog

100 % kommunalt ansvar (ingen frivillige bidrag)

Fotballkamp på Marienlyst

Frivillighetsutvalgets grunnlagsdokument 20.2.2014

Side 26

5.3.1

Tiltak

Hvilke tiltak som velges avhenger av flere
faktorer.
Kommunen har svært stor frihet til å utforme sin frivillighetspolitikk etter lokale
ønsker og behov.

Virkemidler

Handlingsrom

De neste kapitlene viser spekteret av
virkemidler innenfor hver av strategiene, og
det formelle handlingsrommet. Frivillighetsutvalgets forslag til tiltak (bruk av
virkemidlene) framgår av Drammen
kommunes frivillighetspolitiske plattform.

Ressurser

Tiltak

Hvor store ressurser – penger, tid, kompetanse – som stilles til rådighet i frivilFigur 5-2: Handlingsrom, virkemidler, tiltak
lighetspolitikken – og dermed framdriften i
realiseringen – avhenger av overordnede politiske og administrative beslutninger i
styringssystemet.
Se kapittel 11.

Røde Kors lærer bort livredning
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6 Virkemidler og tiltak: Kommunal støtte til frivillig sektor
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet handler om kommunal støtte til frivillig sektor.
Jfr. punkt 4 i frivillighetsutvalgets mandat.
o Frivillig sektor er og skal være uavhengig. Kommunal støtte gis i størst mulig grad uten krav til motytelser.
Kommunen kan legge egne mål og prioriteringer til grunn for tilskuddspolitikken.
o Drammen kommune overførte i 2012 mer enn 80 millioner kroner til frivillig sektor (inkludert profesjonelle
non-profit-organisasjoner).
Til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen

Infrastruktur og
subsidiert leie

Penger

Andre former for
støtte

Kommunen
Figur 6-1: Kommunal støtte til frivillig sektor

6.1 Prinsipper og utfordringer
En forutsetning for samarbeid er sammenheng mellom kommunens tilretteleggingstilbud og
frivillighetens behov / etterspørsel, og sammenfallende forventninger til hva partene kan og
vil bringe inn i samarbeidet.

6.1.1

Prinsipper

Prinsipper
Frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen. Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet og nyskapning.
Frivillig innsats bidrar til overordnede, felles samfunnsmål og verdier.
Frivilligheten er uavhengig i forhold til andre sektorer i samfunnet. Kommunal støtte gis i størst mulig grad på
frivillighetens premisser.
Kommunen er tilrettelegger, støttespiller og partner for frivilligheten. Kommunale rammebetingelser skal være
mest mulig forutsigbare og hensiktsmessige sett fra frivillighetens side.

Når kommunen støtter frivillig sektor, er det fordi frivillig innsats bidrar til overordnede samfunnsmål og verdier. Ofte har frivilligheten og kommunen felles (eller kompatible) mål, interesser og målgrupper. Jfr. målsettingen ”til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen”. Samtidig må både kommunen og frivilligheten åpne for at samarbeid er mulig, selv
om målsettinger og organisasjonskulturer er ulike.
Samarbeid og samspill mellom kommunen og frivilligheten må ta utgangspunkt i frivillighetens ”grunnverdi” – uavhengighet og frihet i forhold til andre sektorer. Når kommunen
støtter frivilligheten, bør det skje på frivillighetens premisser, og helst uten bindinger.
Kommunen skal være en støttespiller, tilrettelegger og partner for frivilligheten, men ikke
”eie” frivilligheten. Jo større grad av offentlig styring, forventninger, krav og vilkår, jo
trangere rammevilkår for frivilligheten.
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6.1.2

Utfordringer

Utfordringer
For frivilligheten: Å ivareta sin uavhengighet samtidig som den er avhengig av kommunal støtte til virksomheten.
Kommunen må respektere organisasjonenes rett til egne mål, egen organisering, og egen kultur.
For kommunen: Å få mest mulig samfunnsnytte ut av pengene som bevilges, selv om støtten gis uten krav om
konkrete gjenytelser. Organisasjonene må respektere kommunens behov for prioritering av knappe budsjettmidler i forhold til politiske mål og mange presserende oppgaver. Kommunen må respektere organisasjonenes
behov for forutsigbarhet.

Både statlige og kommunale myndigheter støtter frivillig sektor økonomisk, på bakgrunn av
den betydning frivillig sektor har i samfunnslivet. Frivillig sektor har på sin side tilpasset sin
virksomhet etter ressurstilgangen, og dermed i høy grad gjort seg økonomisk avhengig av
offentlige tilskudd. Vi har fått en offentlig finansiert frivillighet. Dette styrker frivillighetens
virksomhet og profesjonalisering, men svekker uavhengigheten.
Kommunen har på sin side trang økonomi og mange store samfunnsoppgaver å løse. Det er en
selvfølge av kommunen prioriterer begrensede midler til de formål som kommunen anser som
viktigst. Kommunen har ikke bare rett, men også plikt, til å forvalte fellesskapets ressurser
effektivt i forhold til kommunens oppgaver og mål. I sin tilskuddspolitikk må kommunen ha
anledning til å prioritere visse typer organisasjoner og grupper. I konkrete samarbeidsrelasjoner må kommunen ha anledning til å stille forventninger til frivilligheten, særlig i de
tilfeller hvor kommunen yter omfattende økonomiske bidrag.

6.2 Virkemidler for kommunal tilrettelegging
Tiltak og ressursbruk fastsettes innenfor kommunens plan- og styringssystemer, jfr. eget
kapittel om dette.

6.2.1

Penger

Økonomisk tilskudd til driften er svært viktig for frivillig sektor. Kommunen gir ulike former
for økonomisk støtte, til ulike grupper av tilskuddsmottakere. Kommunen ga i 2012 mer enn
80 millioner kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner, arrangementer mv, stiftelser, profesjonelle non-profit-organisasjoner mv.

Tilskudd totalt
Tallene i dette kapittelet er hentet fra kommunens regnskap 2012 for art 14701 Tilskudd til
foreninger og lag, foreninger og politiske partier og art 14709 Andre tilskudd / overføringer
til private. Bare rene tilskudd er inkludert.
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Programområdene
Tabellen til høyre viser kommunale tilskudd 2012, sortert etter
programområde.
Det framgår at hovedtyngden av
kommunens tilskudd ytes i programområde 06 Kultur. På dette
programområdet brukes nesten
halve totalbudsjettet på tilskudd til
frivillige / non-profit aktører. På
de andre programområdene er
tilskudd en liten del av totalbudsjettet.
Fire programområder yter ingen
tilskudd.

P
P06
P13
P11
P08
P05
P10
P02
P04
P20
P07
P01
P03
P12
P14

Programområde
Kultur
Sosiale tjenester
Samferdsel og fellesarealer
Miljø, kompetanse, næring
Helse og omsorg
Politisk styring
Oppvekst
Byutvikling
Andre
Ledelse, organisasjon, styring
Barnehager
Samfunnssikkerhet
Grunnskole
Vann og avløp
Sum

Tilskudd
60 577 683
9 143 479
6 418 298
1 794 562
1 147 282
763 690
425 000
260 000
150 000
100 000
0
0
0
0
80 779 994

%
75 %
11 %
8%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100 %

Tjenestene
Tabellen nedenfor viser kommunale tilskudd 2012, sortert etter kommunal tjeneste (funksjon i
Kostra)4. Det framgår at hovedtyngden av kommunens tilskudd er støtte til drift av Den
norske kirke og drift av byens to kulturhus (Drammen Scener AS).
F
390
385 (b)
392
380
242
375
243
377
385 (a)
233
231
285
100
325
120
290
251
360
335
381
320
234

4

Funksjon
Den norske kirke
Tilskudd til andres kulturhus
Andre tros- og livssynssamfunn
Idrett
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
Museer
Tilbud til personer med rusproblemer
Kunstformidling
Andre kulturaktiviteter
Forebyggende arbeid, helse og sosial
Aktivitetstilbud til barn og unge
Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde
Politisk styring
Tilrettelegging og bistand for næringslivet
Administrasjon
Interkommunale § 27-samarbeid
Barneverntiltak i familien
Naturforvaltning og friluftsliv
Rekreasjon i tettsted
Kommunale idrettsbygg
Kommunal næringsvirksomhet
Aktivisering eldre og funksjonshemmede
Sum

Tilskudd
22 194 184
19 764 309
6 665 951
6 258 071
5 889 650
4 469 486
3 368 213
3 178 930
3 007 688
1 332 898
1 287 235
1 137 000
763 690
657 562
360 000
150 000
125 000
105 000
32 727
12 500
10 000
9 900
80 779 994

%
27 %
24 %
8%
8%
7%
6%
4%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100 %

Noen tilskudd er regnskapsført på feil funksjon, men dette påvirker ikke reliabiliteten i tallene i vesentlig grad.
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Tilskuddsbeløpene
Tabellen nedenfor viser kommunale tilskudd 2012, sortert etter størrelsen på tilskudd pr mottaker. Det framgår at hovedtyngden av kommunens tilskudd går til noen få tilskuddsmottakere.
Antall
mottakere
8
46
Et stort antall

Tilskuddsbeløp over 1 000 000 kr
Tilskuddsbeløp mellom 100 000 kr og 1 000 000 kr
Tilskuddsbeløp under 100 000 kr
Sum tilskuddsbeløp over 1 000 000 kr

Tilskudd
i alt
57 113 369
11 265 684
12 400 941
80 779 994

%
71 %
14 %
15 %
100 %

Mottakerne
De små tilskuddene – mange mottakere
Regnskapstall fra 2012 viser at et stort antall tilskuddsmottakere – frivillige organisasjoner,
tiltak, prosjekter og arrangementer i frivillig / ikke-kommersiell regi – fikk mindre enn
100 000 kroner i kommunalt driftstilskudd. Til sammen fikk disse mottakerne 15 % av de
totale kommunale tilskuddsmidlene dette året. Størrelsen på tilskuddene varierer sterkt.
De fleste tilskuddene ble
gitt fra en av kommunens
søkbare tilskuddsordninger,
se tabellen til høyre. Noen
tilskudd ble gitt på annen
måte.

Tilskuddsordninger
1) Kulturaktiviteter som ungdom selv ønsker å sette i gang
2) Rusfrie helgearrangement for ungdom
3) Barne- og ungdomsorganisasjoner i Drammen kommune
4) Kunstneriske prosjekter og produksjoner
5) Tilskudd/underskuddsgaranti ved åpne kulturarrangement
6) Drift av frivillige lag og foreninger (kor, korps, musikk etc.)
7) Tilskudd til festivaler
8) Idrettsmidler
9) Tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner o.a.
10) Tilskudd til psykisk helse og sosialformål for frivillige organisasjoner o.a.

Alle søknadsordningene
gjelder støtte til drift, for
eksempel grunnstøtte (fast),
hodestøtte (støtte pr medlem), aktivitetsstøtte (avhengig av aktivitetsnivå) eller prosjektstøtte (konkrete prosjekter).

Tabellene nedenfor viser nøkkeltall fra Kostra, for tilskudd til kulturorganisasjoner og barneog ungdomsorganisasjoner. Tilskudd til andre typer organisasjoner rapporteres ikke i Kostra.
Antall frivillige lag som mottar tilskudd har økt i perioden 2008 – 2012. Tilskudd pr lag har
variert.
Drammen år for år, kr
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr
lag som mottar tilskudd
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger pr lag som mottar tilskudd, konsern

År 2008
118

År 2009
102

År 2010
128

År 2011
146

År 2012
153

31 424

53 549

51 766

62 007

55 556

16 679

27 851

21 904

27 241

28 000
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I forhold til Buskerud og hele landet ligger Drammen høyt, både når det gjelder antall lag og
driftstilskudd pr lag. Sammenliknet med andre store kommuner ligger Drammen lavt, spesielt
når det gjelder størrelsen på tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.
Sammenlikning mellom Drammen og andre
kommuner
Kr
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr
lag som mottar tilskudd
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger pr lag som mottar tilskudd, konsern

Drammen
2012

Buskerud
2012

Landet
2012

153

43

35

Gj.snitt ASSS5
unntatt Drammen
2012
226,2

55 556

46 992

34 879

52 507

28 000

23 164

29 500

76 168

Tilskudd mellom 100 000 kr og 1 000 000 kroner pr mottaker – færre mottakere
Regnskapstall fra 2012 viser at 46 tilskuddsmottakere, de fleste profesjonelle non-profitorganisasjoner, fikk mellom 100.000 og 1 million kroner i kommunalt driftstilskudd. Til
sammen fikk disse mottakerne 14 % av tilskuddsmidlene.
O

Organisasjonstype INCPO

1100 Kunst og kultur
 Union Rockeklubb, Vestre Viken Filmsenter, Stiftelsen
De norske skolehistoriske samlinger, Kunstnersenteret i
Buskerud FLI, Matendo kultursenter, Østafjellske
kompetansesenter for rytmisk musikk, Nedre Buskerud
teaterverksted, Stiftelsen Adventsfestivalen, Drammen
Sacred Music Festival
1200 Idrett
 World Cup Sprint, Volley NOR
1300 Rekreasjon og sosiale foreninger
 Studenthus
3 Helse
 LHLs dagsenter, Stiftelsen Fontenehuset, BRIS
incestsenter
4 Sosiale tjenester
 Frelsesarmeens sosiale arbeid (to formål), Røde Kors,
Barnas stasjon (Blå Kors), Evangeliesenteret, De norske
lenker
7 Politiske / interesseorganisasjoner
 Drammen Høyre og Drammen Arbeiderparti (lovpålagt),
Venner av Drammen sykehus
10 Kirke-, tros- og livssynssamfunn (lovpålagt)
 10 islam, 5 kristendom, 1 human-etikk, 1 buddhisme,
1 sikhisme
11 Yrkes-, bransje, og fagforeninger
 Byen Vår Drammen AS, Papirbredden Innovasjon AS,
Papirbredden fase 2, UtNHO arbeidsgiveropplæring
Sum tilskuddsbeløp mellom 100 000 kr og 1 000 000 kr
pr mottaker
5

Antall
mottakere
9

Tilskudd
i alt
1 727 168

Gj.snitt
tilskudd
191 908

2

670 000

335 000

1

100 000

100 000

3

787 463

262 488

6

942 911

157 152

3

686 094

228 698

18

4 830 048

268 336

4

1 522 000

380 500

46

11 265 684

244 906

ASSS er de ti største kommunene i landet.
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Når det gjelder organisasjonstype dominerer kirke-, tros- og livssynssamfunn. Når det gjelder
gjennomsnittlig tilskuddsbeløp er det næringslivsorganisasjonene som får størst tilskudd.
Mange av mottakerne driver befolkningsrettet virksomhet (kultur) og brukerrettet virksomhet
(helse/omsorg/sosial).
De største tilskuddene – få mottakere
Regnskapstall fra 2012 viser at åtte tilskuddsmottakere fikk mer enn 1 million kroner i kommunalt driftstilskudd. Alle mottakerne er profesjonelle non-profit-organisasjoner. De fleste
benytter i noen grad frivillige i sin virksomhet. Til sammen fikk disse mottakerne 71 % av de
totale kommunale tilskuddsmidlene dette året. Størrelsen på tilskuddene varierer sterkt.

1
1
1
4
4
4
4
10

Organisasjonstype INCPO
Kultur og fritid
Kultur og fritid
Kultur og fritid
Sosiale tjenester
Sosiale tjenester
Sosiale tjenester
Sosiale tjenester
Kirke-, tros- og livssynssamfunn

Tilskuddmottaker
Drammen Scener AS
Stiftelsen Drammens museum
Brageteatret AS
Betzy krisesenter
Stiftelsen Alternativ til vold
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Åssiden eldresenter
Den norske kirke
Sum tilskuddsbeløp over 1 000 000 kr pr mottaker

Tilskudd
19 764 309
4 225 486
3 178 930
3 379 543
2 142 647
1 161 580
1 066 690
22 194 184
57 113 369

Krav og forventninger
De små tilskuddene
Innretning av ordningene varierer, men i utgangspunktet er alle ordningene ”frie”:

Tilskudd over 100 000 kroner
Hvilke krav og forventninger som stilles varierer, men i
utgangspunktet gir bystyret tilskudd til virksomhet som
bidrar til realisering av kommunale mål og interesser.
Kommunen stiller ikke forventninger / krav om bruken
Kommunen stiller forventninger / krav om bruken av
av pengene (unntatt ved prosjektstøtte).
pengene.
Kommunen stiller ikke krav om rapportering om bruk av Kommunen stiller krav om rapportering om bruken av
pengene (unntatt ved prosjektstøtte).
pengene.
Kommunen stiller krav om grunnlagsinformasjon i forKommunen stiller krav om grunnlagsinformasjon i forbindelse med tildeling, slik at tildeling kan skje i henbindelse med tildeling.
hold til de vilkårene som gjelder for den enkelt ordning.
Tilskudd er ikke vederlag for kjøp av tjenester, og det
Tilskudd er ikke vederlag for kjøp av tjenester, og det
etableres ingen formell kontrakt mellom partene.
etableres ingen formell kontrakt mellom partene.

Kommunen har både rett og plikt til å kontrollere at tilskudd blir brukt i samsvar med formålet for den enkelte tilskuddsordning. Samtidig må kontrollen ikke bli så ressurskrevende
for mottakeren at den i seg selv blir et hinder for det frivillige arbeidet. Noen ganger er stikkprøver tilstrekkelig.
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Lovpålagte tilskudd
I to ordninger har kommunen formelt
ansvar (lovpålegg) for å yte tilskudd. Her
har ikke kommunen anledning til å knytte
noen forventninger og krav til tilskuddene.
Når det gjelder tilskudd til tros- og livssynssamfunn har kommunen stor innflytelse på
størrelsen på tilskuddene.

Lovpålagte tilskuddsordninger
Tilskudd til politiske partier i bystyret.
Satsene fastsettes av staten.
Tilskudd til kirke-, tros- og livssynssamfunn.
Satsene fastsettes av kommunen, men skal være like
stort som tilskuddet til Den norske kirke, regnet pr
medlem.

Hensiktsmessig forvaltning
Tilskudd til idretten forvaltes av Drammen Idrettsråd (DIR). Øvrige tilskudd forvaltes av
kommunens administrasjon, enten sentralt (rådmannen) eller den virksomheten som har fagansvar på det aktuelle samfunns- og tjenesteområdet.
Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur har uttrykt ønske om at tilskudd til kulturorganisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner på sikt bør forvaltes av Kulturforum, men denne
paraplyorganisasjonen er i utviklingsfasen. På de andre områdene er det ikke etablert paraplyorganisasjoner.
Alle de større tilskuddene forvaltes av kommunens administrasjon, enten sentralt (rådmannen)
eller den virksomheten som har fagansvar på det aktuelle samfunns- og tjenesteområdet6 7.
På kulturområdet er forholdet mellom kommunen som tilskuddsyter og kulturinstitusjonene
som tilskuddsmottakere regulert i driftsavtaler. Organisasjonene forplikter seg til å rapportere
innsats og resultater på indikatorer som er knyttet opp mot kommunale mål. Ofte inngår
kommunale tilskudd til institusjoner i en modell hvor staten finansierer 70 %, fylkeskommunen 15 %, og kommunen 15 %.
Tilskudd til Den norske kirke og non-profit-organisasjoner på andre områder enn kulturområdet er ikke regulert i driftsavtaler.

God forutsigbarhet
Grunnstøtte (fast) og hodestøtte (støtte pr medlem) gir høy grad av forutsigbarhet for mottakerne. Aktivitetsstøtte (avhengig av aktivitetsnivå) eller prosjektstøtte (konkrete prosjekter)
gir lavere grad av forutsigbarhet.
Tilskudd som er regulert i avtaler, og tilskudd som er lovpålagt, gir høy grad av forutsigbarhet
for mottakerne.
Driftsavtalene gir høy grad av forutsigbarhet for mottakerne. Som hovedregel blir tilskuddene
lønns- og prisjustert. Det er imidlertid ikke anledning til å binde opp bystyrets budsjettmyndighet gjennom driftsavtaler. Generelle effektiviserings- og innsparingskrav rettes også til
tilskuddsmottakere.

6

To av tilskuddsmottakerne er aksjeselskaper, derav ett hvor kommunen eier aksjer. Tilskudd og driftsavtaler
gjelder forholdet mellom kommunen som kulturpolitisk myndighet og selskapene som aktører. Eierstyring
utøves gjennom andre organer / virkemidler.
7
To av tilskuddsmottakerne er aksjeselskaper hvor kommunen eier henholdsvis 100 % og 50 % av aksjene.
Tilskudd og driftsavtaler gjelder forholdet mellom kommunen som kulturpolitisk myndighet og selskapene som
aktører. Eierstyring utøves gjennom andre organer / virkemidler.
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God informasjon og tilgjengelighet
Alle de søkbare tilskuddsordningene blir gjort kjent for potensielle søkere gjennom kommunens nettside og andre informasjonskanaler. Kommunens fagadministrasjon har kontakt med
organisasjonene, og innhenter deres tilbakemeldinger om ordningene. Vilkårene for støtte
oppfattes av de fleste som forståelige og hensiktsmessige, men det er behov for bedre tilgjengelighet og ytterligere forenkling.

Enkel og rask søknadsbehandling
Søknadsprosedyrer og søknadsbehandling varierer fra ordning til ordning. Det er ønskelig at
digital søknadsbehandling og tildeling ”24/7” blir etablert for alle kommunens tilskuddsordninger. Dette vil gjøre ordningene mer tilgjengelige og mindre byråkratiske.
Rutinene for fastsetting av tilskudd inngår i kommunens årshjul. Mindre tilskudd utbetales
som regel i samlet. Større tilskudd utbetales som regel i to faser.

Informasjon om kommunens tilskuddsordninger er samlet på én nettside

Toppidretten inspirerer breddeidretten
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6.2.2

Lokaler og anlegg

Tilgang på rimelige lokaler og anlegg er svært viktig for det frivillige organisasjonslivet.

Arenaer, anlegg, møtelokaler
Kommunen stiller idrettsarenaer og skolelokaler til rådighet for frivillige organisasjoner mv.
Aktiviteter for barn og unge er høyest prioritert.
Rådmannen legger i løpet av 2014 fram en sak om forbedring av utleieordningene, både når
det gjelder tilgjengelighet, søknadsbehandling og priser. Hensikten er å gjøre skole- og
idrettslokaler lettere tilgjengelig, og utnytte dem bedre enn i dag på de tider de ikke benyttes
til kommunal kjernevirksomhet.

Øvingslokaler for korps og orkestre
Det er stort behov for egnede øvingslokaler for korps. Øving i trange lokaler kan gi hørselsskader. Noen korps trenger store arealer for innøving av formasjonsmarsjering.

Livssynsåpne seremonirom
Drammen kirkelige fellesråd har utformet et livssynsåpent seremonirom i Drammen krematorium. Dette er bare egnet for bisettelser. I tros- og livssynspolitikken slo bystyret fast at
kommunens tilretteleggingsansvar for lokaler for andre typer seremonier anses oppfylt gjennom driftsstøtte til kulturhus.

Husleiesubsidiering
Kommunens tilskuddspolitikk for kultur og idrett slår fast at redusert leie skal gis i form av
subsidiert leie, ikke refusjon. Dette er enklere for leietakerne.
Arenaer, anlegg og møtelokaler stilles til rådighet vederlagsfritt, eller til sterkt reduserte
priser. Aktiviteter for barn og unge er mest subsidiert. I saken om utleieordningene som er
nevnt ovenfor, legger rådmannen opp til at skolelokaler skal leies ut vederlagsfritt til frivillige
organisasjoner og annen ikke-kommersiell virksomhet i lokalmiljøene. Den økonomiske
belastningen husleiesubsidiering gir kommunen antas å være ubetydelig, men den samfunnsmessige verdien er stor.
Kommunen gir betydelig økonomiske støtte til drift av byens to kulturhus. Dette er indirekte
husleiesubsidiering av kulturaktørene, derunder frivillige organisasjoner, som bruker kulturhusene.

Husleierefusjon
Kommunen gir husleierefusjon for kulturorganisasjoner som leier av andre enn kommunen.
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Ballspill på Fjell

Bandøving på G60
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6.2.3

Andre former for støtte

Det frivillige organisasjonslivet vil også kunne ha nytte av andre former for støtte og stimulans fra kommunen.

Frivillighetskoordinator sentralt i kommunen
Noen kommuner har etablert en funksjon / stilling som frivillighetskoordinator, med ansvar
for overordnet og tverrsektoriell saksbehandling, tilrettelegging og planlegging av tiltak som
gjelder forholdet mellom kommunen og frivillig sektor. Frivillighetskoordinatoren følger opp
og samordner alt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, innenfor en helhetlig
strategi fastsatt av kommunestyret.

Tilskuddsportalen
Kommunen stiller den nettbaserte tjenesten ”Tilskuddsportalen” gratis til rådighet for frivillige organisasjoner, og gjennomfører gratis opplæring i bruken av systemet. Tilskuddsportalen
gir informasjon om alle typer offentlige og private tilskuddsordninger.

Symbolsk godtgjøring for ekstraordinære oppgaver
Kommunen engasjerer frivillige organisasjoner i ekstraordinære kommunale oppgaver som
ligger utenfor organisasjonenes formål, mot symbolsk godtgjøring. Eksempel: Flyttejobber.
Dette bidrar til å styrke organisasjonenes økonomi. Kommunen gir også symbolsk betaling til
frivillige organisasjoner når disse bidrar ved spesielle arrangementer etc.
Se også eget punkt om frivillighet i kommunale tjenester.

Gaver
Kommunen bevilger midler til humanitære aksjoner. Eksempel: TV-aksjonen. Her deltar
kommunen også i den praktiske gjennomføringen. ”Møtemat” som er til overs gis til
trengende via Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud.

Frivillighetsprisen
Drammen kommunes frivillighetspris er et
År
Vinner
tiltak som bidrar til å synliggjøre og hedre
2013 Frivillige i Fjell menighet
frivillig innsats. Prisen gis til ”en initiativrik 2012 Sylva Husemoen, Konnerud Speidergruppe
person, lokal forening eller gruppe som med 2011 Bente og Trond Bardalen, Nøstedhallen
sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel
2010 Arne Myhre, frivillig enkeltperson (uorganisert)
og livskvalitet for andre, samt bidratt til et
2009 Kaye Westeng, Bragernes menighet
mer åpent, aktivt og trygt samfunn”. Prisen
deles ut på FNs frivillighetsdag 5. desember, og er Drammens kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen. Alle kan sende inn forslag til kandidater. I fagjuryen sitter representanter for
foreningslivet i Drammen. Prisen er symbolsk, og består av et mindre kunstverk, overrakt av
ordføreren.

Bistand til administrative oppgaver
Organisasjonslivet har behov for administrativ bistand, bl.a. til regnskap. Kommunen gir ikke
slik bistand i dag.

Bistand til opplæring
Organisasjonslivet har behov for opplæring, bl.a. til administrasjon. Kommunen gir i noen
grad slik bistand i dag. Blant annet gir kommunen opplæring i bruk av tilskuddsportalen, som
gir oversikt over alle muligheter for økonomisk tilskudd til drift og prosjekter.
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Kommunen som tjenesteyter: Rekruttering til frivillighet
Kommunen kan på ulike måter informere elever og brukere om frivillighet, og motivere til
frivillig innsats. Kommunen gjør ikke dette systematisk i dag, ut over det som ligger i skolens
læreplaner.

Kommunen som bedrift: Rekruttering til frivillighet
Kommunen kan på ulike måter – for eksempel intranettet eller i forbindelse med personalopplæring – informere ansatte om frivillighet, og motivere til frivillig innsats i regi av kommunale tjenester, frivilligsentraler, kulturoasen, frivillige organisasjoner eller profesjonelle
non-profit-organisasjoner. Kommunen gjør ikke dette systematisk i dag.

Kommunen som bedrift: Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
For kommunen er ”bedriftens samfunnsansvar” selve kjernevirksomheten. Kommunen som
organisasjon har derfor flere trekk til felles med profesjonelle non-profit-organisasjoner enn
private bedrifter. Noen kommuner stiller likevel ansatte til rådighet for frivillig sosialt arbeid i
andre organisasjoner, eller gir organisasjoner gratis tjenester. Drammen kommune (basisorganisasjonen, kommunale foretak, selskaper mv) gjør ikke dette i dag.

Heder for frivillig innsats i Nøstedhallen
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7 Virkemidler og tiltak: Frivillig arbeid i kommunale
tjenester
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet handler om bidrag fra frivillig sektor i kommunale tjenester.
Jfr. punkt 4 i frivillighetsutvalgets mandat.
o Frivillig arbeid gir merverdi i tilbudet til brukerne. Frivillig arbeid er et supplement til kommunens tjenester,
ikke en erstatning. Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunens tjenester krever tilpasning og respekt fra
begge parter.
Til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen

Praktisk arbeid

Medmenneskelighet

Faglige bidrag,
kompetanse

Frivillig sektor
Figur 7-1: Frivillig arbeid i kommunale tjenester

7.1 Prinsipper og utfordringer
En forutsetning for samarbeid er sammenheng mellom kommunens tilretteleggingstilbud og
frivillighetens behov / etterspørsel, og sammenfallende forventninger til hva partene kan og
vil bringe inn i samarbeidet.

7.1.1

Prinsipper

Frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen. Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet. Frivillig innsats
bidrar til overordnede, felles samfunnsmål og verdier.
Frivillig arbeid gir merverdi i tilbudet til brukerne.
Frivilligheten er et supplement til kommunens tjenester, men skal ikke erstatte dem.

Hensikten med frivillig arbeid i kommunale tjenester er ikke å erstatte kommunale fagfolk
med frivillige, eller å spare penger. Frivillig arbeid skal være et supplement, som gir merverdi
i tilbudet til brukerne. Frivillige bidrar med kompetanse som virksomheten selv ikke har.

7.1.2

Utfordringer

Frivillig arbeid i kommunale tjenester integrerer det personlig, frivillige og offentlige samfunnsansvaret. Frivillig
innsats i kommunale tjenester, til beste for brukerne, krever utvikling av holdninger og kunnskaper om hverandre, både i kommunale tjenester og innenfor frivillig sektor.
Frivillig innsats i kommunale tjenester, til beste for brukerne, krever fleksibilitet og tilpasning av organisasjon og
tjenesteyting.
Kommunen og profesjonelle non-profit-organisasjoner konkurrerer om rekruttering av ”den nye frivilligheten”.

Frivillig arbeid i kommunale tjenester integrerer det personlige og offentlige samfunnsansvaret, til beste for alle parter. Det kan likevel være en utfordring å rekruttere enkeltpersoner og bedrifter til å yte frivillig arbeid i kommunale tjenester. For det første har ikke
kommunen det tydelige verdigrunnlaget som mange profesjonelle non-profit-organisasjoner
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har. For det andre har det ikke vært vanlig å tenke på kommunens brukere som mennesker
med behov for frivillig bistand. For det tredje vil mange mene at når en tjeneste er offentlig,
bør det offentlige sørge for absolutt alle funksjoner selv, gjennom egne ansatte eller gjennom
kjøp av tjenester.

7.2 Virkemidler for kommunal tilrettelegging
7.2.1

Ressurser

Det koster å bruke frivillige. Det må legges økonomiske og administrative ressurser i rekruttering, koordinering, motivasjon, opplæring og insentiver. Oppdragsgiver må vise fleksibilitet,
og tilpasse virksomheten slik at det blir plass til frivillig innsats – fast og leilighetsvis. Det må
være enkelt for frivillige å komme i kontakt med tjenestene, og de må ønskes velkommen av
ledelse og ansatte.

7.2.2

Organisering (koordinering)

Den enkelte virksomhet
Hovedansvaret for samarbeid med frivillige vil ligge til den enkelte virksomhet, som kjenner
sine brukeres behov og vet hva slags frivillighet som finnes på ”sin” samfunnssektor og i sitt
nærmiljø. Økt samarbeid mellom frivillige og virksomhetene forutsetter fokus både på holdningsarbeid og praktisk tilrettelegging. Hva slags oppgaver kan og bør løses av frivillige?
Hvordan kan frivillige bidrag bedre brukernes livskvalitet?

Frivilligsentralene
De kommunale frivilligsentralene er først og fremst etablert for å koble frivillig innsats og
behov for bistand i nærmiljøet. Siden frivilligsentralene i Drammen inngår i kommunens
ordinære organisasjon, vil det imidlertid være naturlig at de utvikles som formidlings- og
koordineringsinstanser mellom frivillige enkeltpersoner (uorganiserte) / organisasjoner /
bedrifter og kommunale tjenester. Se også eget punkt om frivilligsentralene i kapittel 9.2.2.

Kulturoasen
Kulturoasen er kommunens viktigste instans for kobling mellom kommunale brukerrettede
tjenester og profesjonelle som ønsker å gi brukerne kunst- og kulturopplevelser og aktiviteter.
Bystyret behandlet i møte 18.6.2013, sak 83, sak om styrking av kultur- og aktivitetstilbudet
for eldre. Videreutvikling av samarbeid med frivillige enkeltpersoner og organisasjoner ved
dagsentra og sykehjem er ett av satsingsområdene. KulturOasen vil kvalitetssikre tilbudene, i
samarbeid med institusjonene.

Frivillighetskoordinatorer på tjenestenivå
Noen kommuner har etablert en eller flere funksjoner som frivillighetskoordinator på tjenestenivå, med ansvar for å knytte kontakt og etablere konkret samarbeid mellom institusjoner /
tjenester og frivillige lokalt.
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7.2.3

Annet

Opplæring i virksomheter som vil bruke frivillige
Virksomhetsledere og andre trenger informasjon og opplæring. Her er profesjonelle nonprofit-organisasjoner med lang og bred erfaring en ressurs.

Tilbud og etterspørsel på nett
Det bør legges til rette for digital kontakt på kommunens nettsider / sosiale fora, slik at frivillige vet hvor de skal henvende seg, og tjenestene kan ”annonsere” behov for frivillig bistand.

Kommunen som bedrift: Kommunalt ansatte som frivillige i kommunale tjenester?
Kommunen er en stor og mangfoldig bedrift. Mange kommunalt ansatte har kompetanse, lyst
og vilje til å bruke noe av sin fritid til å yte en frivillig innsats for sine medmennesker. Bør det
gis anledning til / oppmuntres til at kommunalt ansatte gjør frivillig arbeid i kommunale
tjenester? Det finnes argumenter både for og imot. Arbeidsforhold og frivillig arbeid innenfor
samme bedrift kan gi uklare ansvarsforhold.

Frivillig arbeid gir gjensidig glede
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Besøksvenn

Lufthockey på Villa Fredrikke
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8 Virkemidler og tiltak: Formelt samarbeid om profesjonell
velferdsproduksjon
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet handler om formelt juridisk/økonomisk samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen.
Jfr. punkt 4 i frivillighetsutvalgets mandat.
o Frivillig sektor yter viktige bidrag til velferdsproduksjonen i samfunnet. Profesjonelt samarbeid krever
ryddighet mht ansvars- og arbeidsdeling, kontrakter og økonomisk oppgjør.
Til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen

Frivillige
enkeltpersoner
(uorganiserte)

Frivillige
organisasjoner

Profesjonelle
non-profitorganisasjoner

Bedrifter (CSR)

Kommunale
tjenester

Felles målgrupper
Felles brukere
Figur 8-1: Formelt samarbeid om velferdsproduksjon

8.1 Prinsipper og utfordringer
En forutsetning for samarbeid er sammenheng mellom kommunens tilretteleggingstilbud og
frivillighetens behov / etterspørsel, og sammenfallende forventninger til hva partene kan og
vil bringe inn i samarbeidet.

8.1.1

Prinsipper

Frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen. Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet. Frivillig innsats
bidrar til overordnede, felles samfunnsmål og verdier.
Frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle organisasjoner yter et verdifullt bidrag til velferdsproduksjonen i samfunnet.

En del profesjonelle frivillige organisasjoner og (spesielt) non-profit-organisasjoner driver
omfattende brukerrettet tjenesteyting, overfor de samme målgruppene som kommunen yter
tjenester til. Dette gjelder særlig på området helse / sosial / omsorg.
Størstedelen av de kommunale tjenestene produseres av kommunen selv, med egne ansatte,
men kommunen kjøper også tjenester i markedet. Frivillige organisasjoner og profesjonelle
non-profit-organisasjoner opptrer da som anbydere, utførere, tjenesteleverandører i kommunale brukerrettede tjenester.
I dag er det offentlig sektor som ”eier” velferdssamfunnet. Behov og forventninger øker mer
enn det offentlige kan greie. Frivillighetsutvalget innser at ingen av samfunnssektorene alene
kan ta ansvaret for velferdssamfunnet i fremtiden. Både tjenesteyting og finansiering må være
et delt ansvar. Det enkelte menneske / den enkelte familie, næringslivet, frivillig sektor og
offentlig sektor deler ansvaret for velferdsproduksjonen i samfunnet.
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8.1.2

Utfordringer

Brukere må ikke være i tvil om hva som er kommunens ansvar og frivillig sektors ansvar i et samarbeid om
kommunale brukerrettede tjenester.
Ved kjøp av tjenester må kommunen følge offentlige regler om anskaffelser.
Ryddige ansvarsforhold innebærer byråkrati – kontrakter, avtaler mv.

Når kommunen inngår formelt samarbeid med frivillig sektor om tjenesteyting, må forholdet
reguleres i kontrakter og ryddige avtaler. Det må ikke være tvil om hvem som har ansvar for
hva. Kommunen må følge gjeldende anskaffelsesregler. Betaling for tjenester må ikke blandes
sammen med tilskudd, selv om mottaker er samme organisasjon.

8.2 Virkemidler for kommunal tilrettelegging
Det er viktig å skille mellom kommunens rolle som tilskuddsyter, og kommunens rolle som
bestiller / kunde.

8.2.1

Frivillig sektor som tilbyder / utfører / leverandør av kommunale
tjenester

Mange av aktørene innen for
eksempel barnevern og rusomsorg i Norge er profesjonelle non-profit-organisasjoner, som konkurrerer om oppdrag og anbud fra bl.a. kommuner.

Bestiller / kunde
Kommunen

Kjøp av tjenester som erstatter
kommunal tjenesteproduksjon
(formelt begrep) er aktuelt når:
 Kommunen kjøper tjenesBruker / mottaker
Utfører / leverandør
ter til enkeltbrukere i marav kommunale
Profesjonell nonTjenesteyting
kedet i stedet for å yte
tjenester
profit-organisasjon
tjenesten selv.
Figur 8-2: Kommunale tjenester
 Kommunen setter hele
tjenesteområder og/eller institusjoner ut på anbud, etter beslutning om outsourcing (kommunen slutter å yte tjenesten selv) eller konkurranseutsetting (kommunale virksomheter
konkurrerer med eksterne virksomheter om kontrakter).
Som bestiller (kunde) har kommunen fortsatt det fulle ansvaret for tjenesten (formelt og overfor mottaker). Kommunen definerer tjenestenes art / omfang / kvalitet / pris, tildeler tjenestene, og finansierer tjenestene. Utfører (leverandør) yter tjenestene etter kontrakt med bestiller
(kunde). Tjenesten er fortsatt en kommunal tjeneste, uansett hvem som er utfører (leverandør)
på vegne av kommunen.
Når eksterne leverandører / anbydere benytter frivillige i sin virksomhet gir dette dem et konkurransefortrinn kvalitetsmessig (merverdi i tilbudet). Mer sjelden gir bruk av frivillige et
konkurransefortrinn prismessig (billigere tjenesteproduksjon). Kommunen kan til en viss grad
tilpasse anbudskonkurranser slik at det blir lettere for aktører innenfor frivillig sektor å vinne
fram i konkurranser om kommunale oppdrag.
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8.2.2

Frivillig sektor som tjenesteyter i egen regi

Når frivillige organisasjoner eller profesjonelle
non-profit-organisasjoner
på eget initiativ yter tjenester til brukere, gjør de det
som ledd i sitt eget samfunnsansvar, ikke på vegne
av kommunen.

Tilskuddsyter
Kommunen

Den aktuelle aktøren har
det fulle ansvaret for
tjenesten (formelt og
overfor mottaker). Aktøren
definerer tjenestenes art /
omfang / kvalitet / pris,
tildeler tjenestene, og
finansierer tjenestene.
Aktøren yter tjenestene selv.

Bruker / mottaker
av private tjenester

Ansvar, tildeling,
finansiering, tjenesteyting

Tjenesteyter
Profesjonell nonprofit-organisasjon

Figur 8-3: Frivillig sektors tjenester

Frivillige organisasjoner og andre non-profit-organisasjoner (del)finansierer ofte virksomheten gjennom tilskudd fra stat og kommune, bedrifter eller gaver fra privatpersoner og andre,
se eget kapittel om tilskudd. Kommunale tilskudd til aktører er ikke betaling for tjenester.
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Barnehager og næringsliv samarbeider om baking og salg av pepperkakehus
til inntekt for Friminuttet, tilbud til barn og unge som trenger litt ekstra

Kommunens tjenester ønsker frivillig innsats velkommen

Frivillighetsutvalgets grunnlagsdokument 20.2.2014

Side 47

9 Virkemidler og tiltak: Partnerskap og møteplasser
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet handler om partnerskap og møteplasser mellom frivillig sektor, bedrifter og kommunen.
Jfr. punkt 4 i frivillighetsutvalgets mandat.
o Samarbeid, dialog og partnerskap gir bedre ressursutnyttelse og større verdiskaping. Samarbeid, dialog og
partnerskap på tvers av ulike tradisjoner, organisasjonskulturer og formelle rammebetingelser forutsetter
gjensidig respekt og tilpasning.
Frivillige
enkeltpersoner
(uorganiserte)

Frivillige
organisasjoner

Bedrifter (CSR)
Sivilsamfunnet
Kommunen
Befolkningen

Profesjonelle
non-profitorganisasjoner

Kommunale
tjenester

Figur 9-1: Akser for samspill og samarbeid

9.1 Prinsipper og utfordringer
9.1.1

Prinsipper

Frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen. Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet. Frivillig innsats
bidrar til overordnede, felles samfunnsmål og verdier.
Samarbeid, dialog og partnerskap gir bedre ressursutnyttelse og større verdiskaping i samfunnet.
Frivilligheten er en aktiv pådriver for samfunnsutviklingen. Frivilligheten bidrar til nyskaping.

Hensikten med partnerskap vil for alle parter være å oppnå bedre resultater enn hver av
partene ville fått til hver for seg. God ansvars- og arbeidsdeling gir bedre ressursutnyttelse og
større verdiskapning samfunnsmessig sett. Koblingen av ulike aktører har positiv effekt for
nyskaping.

9.1.2

Utfordringer

Samarbeid og dialog med gjensidig respekt på tvers av ulike organisasjonskulturer, tradisjoner og formelle
rammebetingelser forutsetter fleksibilitet og tilpasning fra alle parter.

Hovedutfordringen for partnerskap mellom frivillig sektor er kulturforskjellene mellom de to
samfunnssektorene. Kommunen er en offentlig myndighet, og preges av formell, byråkratisk
saksbehandling, skriftlig beslutningskultur og politiske motsetninger i styringsorganene.
Kommunen har en stor økonomi og en stor organisasjon med mange ulike oppgaver. Samarbeidspartnerne fra frivillig sektor preges av idealisme og pågangsmot, kombinert med små
økonomiske og administrative ressurser. Arbeidet må oftest gjøres i fritiden. Organisasjonen
har ikke mange, konkurrerende hensyn innenfor samme ”hatt”, slik kommunen har. Forskjel-
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lene mellom stor og liten, tung og lett, uformell og formell, byråkratisk og løsningsorientert
kan by på utfordringer i praktisk samarbeid. Begge parter må ta hensyn og tilpasse seg.

9.2 Virkemidler for kommunal tilrettelegging
9.2.1

Partnerskap

Felles prosjekter
I felles prosjekter er det ikke kommunen som støtter frivilligheten, eller frivilligheten som
støtter kommunen. Begge parter i samarbeidet har like stort ansvar, og like stor interesse av
samarbeidet. Ofte bidrar kommunen med penger og kompetanse, mens frivillig sektor bidrar
med arbeid og kompetanse. Begge parter har felles mål.

Trepartssamarbeid
Trepartssamarbeid er en form for prosjektsamarbeid som inkluderer frivillig sektor og kommunen (som over), mens næringslivet eller et offentlig / privat fond bidrar med finansiering
eller delfinansiering. Ofte forutsettes det at ansvaret for prosjektet ligger i frivillig sektor.

9.2.2

Møteplasser

Frivilligsentraler
Frivilligsentraler er virksomheter som har som formål å samordne frivillig innsats fra privatpersoner og frivillige organisasjoner, og fungere som møteplass og samhandlingsarena for
frivillighet i lokalmiljøet. Frivilligsentralene skal ikke overta ansvar for kommunale tjenester.
Ideelt sett skal frivilligsentraler ha en uavhengig rolle i forhold til offentlige myndigheter, og
ha eget driftsstyre. Daglig leder skal ha økonomi- og personalansvar. Sentralene kan ha ulike
organisasjonsformer, men mange frivilligsentraler er kommunale.
Drammen har to frivilligsentraler – Drammen frivilligsentral og Danvik / Fjell frivilligsentral.
Frivilligsentralene er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, som enheter i en
avdeling i virksomhet Kultur.
Til sammen ble det produsert 20 479 timer frivillig arbeid i regi av de to frivilligsentralene i
2012. Netto driftsbudsjett for sentralene var 1,4 millioner kroner. Det betyr at hver frivillighetstime kostet kommunen 70 kroner. Det frivillige arbeidet ga mange mennesker økt livskvalitet. Det gjelder både de som arbeidet frivillig, og de som nøt godt av det frivillige
arbeidet.
A
1
10
30
40
60
70

Artsgruppe
0 Lønn ink. sosiale utgifter
1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon
3 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon
4 Overføringsutgifter
6 Salgsinntekter
7 Refusjoner
Sum

Drammen
770 146
474 963
27 073
22 704
-314 104
980 781

Danvik-Fjell
619 156
189 107
14 349
31 072
-47 000
-359 772
446 912
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Frivilligbørs
En oppgave for kommunen som tilrettelegger kan være å skape møteplasser. Noen kommuner
arrangerer regelmessig såkalt ”frivilligbørs” for å koble enkeltpersoner, bedrifter, frivillige
organisasjoner, andre non profit kulturelle og sosiale aktører og kommunale virksomheter,
med sikte på å få i stand avtaler om konkrete samarbeidsprosjekter.

Frivilligfestival
”Frivilligfestival”, ”Frivillighetsdager” eller liknende er et annet aktuelt tiltak, som også kan
bringe aktører sammen og bidra til å skape positiv blest om frivillig sektor og dens betydning
for samfunnet.

9.2.3

Delegering av oppgaver og ansvar til paraplyorganisasjoner

Kommunen støtter etablering av paraplyorganisasjoner innenfor frivillig sektor, og delegerer
gjerne ansvar for fordeling av tilskudd til paraplyorganisasjonene. Paraplyorganisasjoner
trekkes lett med i beslutningsprosesser, som et koordinerende ledd mellom kommunen og
organisasjonene.
Drammen Idrettsråd (DIR) har en slik funksjon mellom kommunen og idrettslagene, og det er
etablert omfattende samarbeid mellom kommunen og DIR.
Det samme gjelder på grunnskoleområdet, hvor Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU)
er fellesorgan for de lokale foreldreutvalgene. DKFU fordeler ikke økonomiske tilskudd.
Drammen kommunale barnehageutvalg (DKBU) har tilsvarende funksjoner på barnehageområdet.
Drammen minoritetsråd (DMR) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som arbeider for
likestilling mellom minoriteter og resten av samfunnet – uavhengig av kjønn, rase, religion
eller politisk overbevisning. DMR fordeler ikke økonomiske tilskudd.
Etablering av paraplyorganisasjoner kunne være aktuelt for:
 Frivillige kulturorganisasjoner.
 Barne- og ungdomsorganisasjoner.
 Sosiale og humanitære organisasjoner.
 Velforeninger, bydelsforeninger mv.
 Interesseorganisasjoner for brukere og pårørende.
 Andre.
Kulturforum er et felles forum for kulturlivet i byen (alle typer kulturaktører), ikke en paraplyorganisasjon for frivillige kulturorganisasjoner. Kulturforum er i en utviklingsfase og
(foreløpig) ikke innstilt på å ta på seg ansvar for fordeling av tilskudd fra de ulike ordningene
på kultursektoren.
Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) er et forum for dialog på tvers av
religiøse og livssynsmessige skillelinjer, ikke en interesseorganisasjon / fellesorganisasjon for
kirke-, tros- og livssynssamfunn. DOTL fordeler ikke økonomiske tilskudd.
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På kommunens nettside kan lag og foreninger selv legge inn informasjon

Frivillige på Fjell

Kulturskoleelever spiller for eldre
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10 Virkemidler og tiltak: Medvirkning, påvirkning og dialog
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet handler om frivillig sektors bidrag til kommunale beslutningsprosesser.
Jfr. punkt 4 i frivillighetsutvalgets mandat.
o Medvirkning fra frivillig sektor gir bedre, og bedre forankrede, beslutninger. Medvirkning legges opp slik at
den støtter opp om det representative demokratiet. For kommunen må helhet gå foran særinteresser.

Frivillig sektor

Påvirkning

Medvirkning

Dialog

Kommunen
Figur 10-1: Medvirkning for frivillig sektor

10.1 Prinsipper og utfordringer
10.1.1 Prinsipper
Frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen. Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet. Frivillig innsats
bidrar til overordnede, felles samfunnsmål og verdier.
Medvirkning fra frivillig sektor gir bedre, og bedre forankrede, beslutninger.
Kommunale beslutningsprosesser må støtte opp om det lokale selvstyret og sikre respekt for det representative
demokratiet.
Beslutningsprosesser må legges opp slik at organiserte særinteresser får anledning til medvirkning tidlig i
prosessen.

Når kommunen tilrettelegger for dialog mellom frivillig sektor og kommunale styringsorganer, og medvirkning for frivillig sektor i kommunale beslutninger, er begrunnelsen den
samme som når kommunen tilrettelegger for innbyggermedvirkning generelt: Involvering av
berørte parter og interesserte grupper gir bedre kommunale beslutninger og bedre forankrede
kommunale beslutninger. Grupper som involveres får ”eierskap” til beslutningene, og det blir
lettere å sette beslutninger ut i livet. Medvirkning for frivillig sektor er til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen.
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10.1.2 Utfordringer
Kommunale beslutninger må bygge på et helhetsperspektiv på samfunnsutviklingen. Helhet går foran
særinteresser.
Medvirkningsdemokratiet er underordnet det representative demokratiet.

Både enkeltpolitikere og politiske organer er målgruppe for påvirkningsarbeid fra organiserte
særinteresser. Bystyret har et helhetsansvar for styring og utvikling av lokalsamfunnet, og en
plikt til å avveie motstridende interesser og prioritere mellom gode formål. I konkrete saker
vil det kunne oppstå konflikt mellom de politiske organenes helhetsansvar og pressgrupper /
interessegrupper som kjemper for ”sin” spesielle sak. Politiske organer må også ta hensyn til
interesser som ikke er organisert, og brukere / pårørende som ikke så effektivt kan kjempe for
sine interesser. Politiske organer vil høre alle interesser, men å bli hørt betyr ikke alltid å få
gjennomslag. Det representative demokratiet er overordnet medvirkningsdemokratiet.

10.2 Virkemidler for kommunal tilrettelegging
10.2.1 Dialog mellom frivillig sektor og kommunen
Politiske organer i Drammen kommune har sterkt fokus på innbyggermedvirkning, og ønsker
åpen dialog med byens innbyggere, derunder frivillig sektor. Formålet med dialog er å bli
kjent med hverandre, gi gjensidig informasjon, og bygge forståelse for hverandres synspunkter og perspektiver.

Spørretid i politiske organer
Formannskapet og bystyrekomiteene har åpen spørretime i tilknytning til hvert møte, hvor
representanter for frivillig sektor kan stille spørsmål om kommunale tema som opptar dem.

Bydelskonferanser
Bydelskonferanser arrangeres i utgangspunktet årlig, som arena for kontakt mellom bystyrepolitikerne og bydelene. Konferansene gir politikerne økt kjennskap til bydelene og gir innbyggerne i bydelene mulighet til å komme med innspill til saker / budsjett.

Orienteringer
Representanter for frivillig sektor får anledning til å holde orienteringer for politiske organer.

Regelmessige møter med organisasjoner og institusjoner
Politiske organer har regelmessige møter med paraplyorganisasjoner og andre sentrale frivillige organisasjoner og profesjonelle non-profit-organisasjoner.

10.2.2 Medvirkning i kommunale saker og beslutningsprosesser
Medvirkning for involverte / interesserte grupper er i noen saker lovpålagt.

Møter og prosesser
Som ledd i forberedelsen av større saker, temaplaner mm arrangerer kommunen innspillsmøter og prosesser med frivillig sektor.
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Høring før politisk behandling
I mange saker legges rådmannens forslag / utredning ut på høring før politisk behandling. Det
åpnes for innspill fra alle som ønsker å uttale seg. Spesielle interessenter får egen oppfordring
til å uttale seg. Alle høringsinnspill legges ved saken. Det legges til rette både for skriftlige og
digitale innspill.

Deputasjoner
Bystyret tar imot utsendinger fra grupper som vil møte bystyret og uttale seg om en sak eller
et tema.

Høring i bystyrekomiteene
Bystyrekomiteene setter av tid (etter spørretiden) til høring i tilknytning til saker bystyrekomiteen har til behandling og som skal sluttbehandles i bystyret.

Budsjetthøring i formannskapet
I forbindelse med budsjettarbeidet gjennomfører formannskapet åpen budsjetthøring. Her kan
lag, foreninger og organisasjoner komme med sine innspill i den pågående budsjettprosessen,
før formannskapet foretar innstilling overfor bystyret. Budsjetthøringen blir gjennomført i
oktober/november.

Utlegging av budsjett / økonomiplan
Formannskapets forslag til årsbudsjett / økonomiplan legges ut til åpen debatt i to uker før
bystyrets behandling.

Innbyggerinitiativ
Alle innbyggere har en lovfestet rett til å fremme forslag til behandling i bystyret.

Medbestemmelse for brukere og ansatte
Medbestemmelse (brukermedvirkning) for den enkelte bruker i utforming av eget tjenestetilbud er ikke tema for frivillighetspolitikken.
Interesseorganisasjoner for brukere / pårørende trekkes inn i forberedelsen av større saker og
planer, jfr. forrige avsnitt.
I saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte har arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten lovfestet rett til medbestemmelse.

Frivillighetsutvalgets grunnlagsdokument 20.2.2014

Side 54

Fra medvirkningsprosessen om ny bystrategi

Frivillighetsutvalgets grunnlagsdokument 20.2.2014

Side 55

11 Realisering og evaluering av frivillighetspolitikken
Viktige momenter i dette kapittelet
o Dette kapittelet viser hvordan frivillighetspolitikken realiseres gjennom kommunens ordinære plan- og
styringssystemer.
o Realisering forutsetter omprioritering av ressurser, omstilling av organisasjonen, tilpasning av tjenesteytingen. Økonomiske og administrative konsekvenser besluttes i økonomiplanen.
o Frivillighetspolitikken bør evalueres og rulleres en gang i løpet av hver valgperiode..

Retning for samfunnsutviklingen
Mål  strategier, 20 år
Bystrategien

Mål  strategier 
tiltak
pr tjenesteområde
Temaplan

Resultatmål og ressursrammer
pr programområde, 4 år
Økonomiplanen

Verdier  prinsipper
 strategier
pr samfunnsområde
Politikk

Tiltak
pr organisasjonsenhet, 1 år
Virksomhetsplaner
Politiske styringssignaler for
tjenesteområder / areal
Plansystemet

Styringssystemet

Politiske styringssignaler for
enkelte samfunnsområder
Politikk-/prinsippsaker

Figur 11-1: Frivillighetspolitikken i kommunens plan- og styringssystem

11.1 Realisering
Framdrift og ambisjoner i realisering av frivillighetspolitikken avhenger av politisk vilje til
styring og prioritering av kommunens virksomhet og ressurser, og av utviklingen av kommuneøkonomien.

11.1.1 Ressurser: Omprioritering
Frivillighetsutvalget legger til grunn at realisering av frivillighetspolitikken forutsetter kanalisering av økte ressurser til tilrettelegging for frivillig arbeid. Uten ”friske penger” til kommunen innebærer dette omprioritering av økonomiske midler, kompetanse (ansatte) og tjenester
(formål).

11.1.2 Organisering: Omstilling
Frivillighetsutvalget legger videre til grunn at realisering av frivillighetspolitikken forutsetter
omstilling og endringer i organisasjon og tjenesteyting.
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11.2 Innpassing i kommunens plan- og styringssystemer
Frivillighetspolitikken er sektorovergripende
I bystrategien er frivillighet omtalt under kapittelet om kultur, men frivillighetspolitikken er
sektorovergripende.
Frivillighetspolitikken går på tvers av etablerte politiske og organisatoriske inndelinger. Alle
bystyrekomiteer og programområder har kontaktflate mot frivillig sektor. Det politiske og
administrative ansvaret for frivillighetspolitikken er derfor ikke lagt til én bystyrekomite
og/eller én kommunaldirektør.

Frivillighetspolitikken gjelder et samfunnsområde
Politikk- og prinsippdokumenter gjelder ikke et kommunalt tjenesteområde eller et administrativt programområde, men et samfunnsområde. Frivillighetspolitikken tar utgangspunkt i
bystrategiens overordnede mål og strategier for samfunnsutviklingen og kommunens rolle i
samfunnsutviklingen, og gir utdypende innhold til denne utviklingen når det gjelder forholdet
mellom kommunen og frivillig sektor.

Frivillighetspolitikken må konkretiseres i temaplaner for tjenesteområder og
programområder
Frivillighetspolitikken er ikke en temaplan. Temaplaner utarbeides for et kommunalt tjenesteområde eller et administrativt programområde. Mål, strategier og tiltak for samhandling, samarbeid og tilrettelegging for frivillig sektor vil inngå i flere temaplaner.

Frivillighetspolitikken må konkretiseres i styringssystemet
Styringsdokumenter (økonomiplan, virksomhetsplaner) følger også administrative programområder. Målene for frivillighetspolitikken er ikke resultatmål i MRS-systemet, men skal
legges til grunn for utarbeiding av resultatmål for rådmannen og virksomheter. Mål, ressursrammer og tiltak for samhandling, samarbeid og tilrettelegging for frivillig sektor vil inngå i
flere programområder i økonomiplanen og flere virksomhetsplaner.

11.3 Evaluering og rullering
Frivillighetsutvalget anbefaler at frivillighetspolitikken evalueres og rulleres en gang i løpet
av hver valgperiode. Det forutsettes av frivillig sektor medvirker i evalueringen.
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Seniorsurfere

Seniorsyklister
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Sluttnoter
i

Kilder: Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind, Fra folkebevegelse til filantropi. Karl Henrik Sivesind,
Frivillig sektor i Norge 1997-2004. Frivillighet Norges medlemsundersøkelse høsten 2009. St.meld nr 39 (20062007) Frivillighet for alle. SSBs satellittregnskap for frivillig sektor. SSBs levekårsundersøkelse 2007.)
I disse tallene inngår blant annet arbeidslivsforeninger og borettslag, selv om disse tradisjonelt sett ikke regnes
som del av frivilligheten i Norge. De er imidlertid med inkludert i FNs internasjonale definisjon av frivillig
sektor.
ii
Media og kommunikasjon (radio, TV, forlag, aviser og tidsskrifter, filmproduksjon, bibliotek). Visuell kunst og
arkitektur (foto, tegning, maling, design). Utøvende kunst (teater, dans, ballett, opera, korps, orkestre). Historie
(historielag, minnesmerker). Litteratur og språk. Museer. Kulturminnevern.
iii
Idrettslag og bedriftsidrettslag. Sports- og idrettssentra.
iv
Friluftsliv. Motor/bil/motorsykkel/båt. Dyreeiere. Studentsamfunn (NB som fritidsorganisasjon, ikke
pressgruppe). Pensjonistlag (NB som fritidsorganisasjon, ikke pressgruppe). Sosiale klubber (Rotary, Lions
m.fl.). Andre hobbyer og fritidsaktiviteter, speidere.
v
Barneskoler. Ungdomsskoler. Videregående skoler.
vi
Høyskoler. Fagskoler.
vii
Folkehøyskoler. Voksenopplæring. Videreutdanning.
viii
Forskning.
ix
Ambulansetjenester, redningsarbeid. Helsesentra. Polikliniske helsetjenester. Alternativ medisin.
Selvmordsforebygging. Støtte til ofre for vold og overgrep. Hybelhus.
x
Barnehager og barneparker. Barnevern. Rusomsorg. Ungdomssentra / ungdomsklubber.
xi
Familierådgivning. Aleneforeldreforeninger. Krisesentra (familievold). Krisetelefoner. Selvhjelpsgrupper.
Nød- og krisehjelp. Frivillig brann- og redningsmannskap.
xii
Materiell hjelp til trengende, flyktninger, hjemløse. Transporttjenester eldre og funksjonshemmede.
Fritid/rekreasjon eldre og funksjonshemmede.
xiii
Naturvern. Miljøvern. Områdevern og områdeforvaltning.
xiv
Dyrevern og dyrereservater. Veterinærtjenester.
xv
Velforeninger, grendelag, nærmiljøforeninger, forsamlingshus.
xvi
Borettslag, boligbyggelag, huseierforeninger, hytteeierforeninger.
xvii
Yrkesopplæring og yrkesveiledning.
xviii
Rettighets- og støttearbeid for minoriteter og svake / utsatte grupper, derunder funksjonshemmede, syke
(diagnoser), rusavhengige, etniske minoriteter, nasjonale minoriteter, språklige minoriteter, seksuelle minoriteter,
innsatte, fattige, ofre for vold og tvang, kvinner, elever/studenter.
Forebyggende arbeid tilsvarende grupper. Mållag. Avholdsorganisasjoner. Kriminalitetsforebyggende arbeid.
Lobbyvirksomhet. Kampanjer. Aksjoner. Demonstrasjoner.
xix
Juridisk bistand til svake grupper.
xx
Politiske partier. Ungdomspartier.
xxi
Stipender og legater, pengeutdelende stiftelser og fond. Organisasjoner som skaffer penger til veldedighet,
inkludert lotterier.
xxii
Internasjonale vennskaps- og utvekslingsprogrammer. Internasjonalt nødhjelps- og bistandsarbeid.
Menneskerettighets- og fredsarbeid.
xxiii
Organisasjoner tilknyttet Den norske kirke. Andre tros- og livssynssamfunn. Organisasjoner tilknyttet andre
tros- og livssynssamfunn. Misjon. Interreligiøst dialogarbeid.
xxiv
Norske arbeidsgiverforeninger. Næringslivsorganisasjoner.
xxv
Bransjeorganisasjoner. Fagorganisasjoner.
xxvi
Fagforeninger, LO, YS, Akademikerne osv.
xxvii
Organisasjoner som ikke faller inn under noen av de andre klassene
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