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1. Innledning, sammendrag
Asker	har	en	høy	andel	av	befolkningen	som	er	aktive	og	som	har	mange	ulike	ressurser	å	bidra	med.	Dette	
gjenspeiles	i	det	store	antallet	frivillige	organisasjoner	og	det	mangfoldet	av	aktiviteter	som	foregår	i	disse.	Frivillig	
aktivitet	og	tjeneste	gir	mennesker	muligheter	til	å	bruke	sine	evner	og	sin	kompetanse.	Som	frivillig	føler	en	seg	
til	nytte	og	dermed	kan	frivillighet	gi	mening	i	tilværelsen.	Frivilligheten	skaper	identitet,	aktivitet	og	fellesskap	
mellom	mennesker.

Gjennom	å	sette	fokus	på	en	positiv	utvikling	for	frivillig	sektor,	har	Asker	kommune	arbeidet	målrettet	siden	2007.	
Da	ble	Askers	første	frivillighetsmelding	vedtatt.	Tittelen	var	«Frivillighet	lever	av	lyst	og	dør	av	tvang».	Her	ble	det	
foreslått	9	tiltak,	og	videre	utredning	og	iverksettelse	har	vært	behandlet	i	etterkant.	Særlig	etableringen	av	
Hasselbakken	–	frivillighetens	hus	-har	vært	vellykket.	Etablering	av	et	frivillighetsutvalg	var	ett	av	de	andre	
tiltakene.	Videre	ble	det	etablert	en	egen	konferanse,	en	hel	stilling	som	koordinator,	en	nettportal,	en	ny	til-
skuddsordning	og	en	ny	frivilligsentral.

Gjennom	denne	meldingen	ønsker	Asker	kommune	å	legge	til	rette	for	at	flest	mulig	av	befolkningen	skal	ha	
mulighet	for	å	delta	i	frivillige	aktiviteter	og	foreningsliv.	Derfor	er	tittel	og	visjon	for	denne	meldingen	«Lett	å	være	
frivillig	i	Asker».

Denne	meldingen	skal	samkjøres	med	utvikling	av	ny	folkehelseplan,	ny	kommuneplan,	ny	kulturplan	og	nylig	
vedtatte	tilskuddsordninger.	Samarbeid	på	tvers	av	kommunesektorer,	frivillig	sektor	og	næringsliv	blir	et	sentralt	
mål	for	samtlige	planer.	Det	tas	sikte	på	å	behandle	og	innarbeide	forslagene	til	tiltak	gjennom	årlig	rullering	av	
Handlingsprogrammet.	Gjennomføringen	av	foreslåtte	tiltak	ansees	som	viktige	for	at	målene	skal	nås.	For	å	møte	
aktuelle	utfordringer	foreslår	denne	meldingen	følgende	tiltak:

1.	 Ny	frivilligsentral/Nærmiljøsentral	på	Holmen

2.	 Idretts	-SFO	ved	alle	barneskoler	i	Asker

3.	 Kunnskap	og	kompetanseheving

4.	 Omsorg	og	medmenneskelighet	i	fokus

5.	 Besøksvennordningen	styrkes	ved	samarbeid	med	næringslivet

6.	 Eksisterende	samarbeidsavtaler	evalueres	og	videreutvikles.	Nye	vurderes	inngått.

7.	 Videreutvikle	nettsiden

8.	 Nærmiljørekruttering

9.	 Håndbok	i	frivillig	arbeid-	digital	versjon

10.	 Markedsføring	av	frivillig	sektor
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2. Arbeidsmetode benyttet for  
utarbeidelse av meldingen
For	på	best	mulig	måte	å	sikre	medvirkning	som	grunnlag	for	fremtidig	bærekraft	i	meldingen,	er	det	gjennomført	
en	rekke	aktiviteter	med	mange	bidragsytere	involvert.

Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen	for	innspill	til	denne	meldingen	har	bestått	av	følgende:	Berit	Øksnes-Asker	kirke,	Jørn	Bue	
Olsen-Asker	idrettsråd,	Dag-Henning	Sæther	-	Heggedal	Nærmiljøsentral/Frivillighetsutvalget,	Kristin	Bredal	Berge	
-	Natur	Kultur	Helse(Nakuhel)/	Frivillighetsutvalget,	Olav	Furdal	-	Asker	kulturelle	fellesråd,	Jo	Sundet	-	rådgiver	
undersøkende	intervjumetode,	Toril	Ellinor	Fjellseth	-	Helse	og	omsorg	Asker	kommune,	Per	Sletaune-Frivillighets-
utvalget/Heggedal	Nærmiljøsentral

Frivillighetsutvalget
Frivillighetsutvalget	for	arbeidsperioden	med	frivillighetsmeldingen	har	bestått	av:	Harald	Nik	Johannessen	-	Asker	
frivilligsentral,	Tanja	Kobro	-Asker	frivilligsentral,	Tor	Kristian	Østeby	–Nakuhel,	Sigurd	Ødegaard	-	Asker	Idrettsråd,	
Per	Sletaune	-	Heggedal	Nærmiljøsentral,	Dag-Henning	Sæther	Heggedal	Nærmiljøsentral,	Kristin	Bredal	Berge	
-	Nakuhel	og	Heidi	Thommessen-Asker	kommune

Dialogkonferanser
To	dialogkonferanser	ble	gjennomført	våren	2013.	

Den	20/3:	 Målsetting	var	å	beskrive	formålet	med	meldingen,	samt	undersøke		
	 	 hva	som	er	det	beste	i	dagens	frivillig-Asker.	46	deltagere	møtte	opp	totalt.

Den	12/6:	 Målsetting	var	å	finne	forslag	til	tiltak.	42	deltagere	møtte	opp	totalt.

Intervjuer/spørreskjema
For	å	fremskaffe	ytterligere	informasjon	og	inspirere	til	innsats,	ble	det	gjennomført	flere	intervjuer	hvor	disse	
representantene	ble	spurt:	

2	ressurspersoner	fra	menighetene	 4	ansatte	fra	helse	og	omsorg
2	ressurspersoner	fra	kultur	 	 1	ressursperson	fra	Idretten
25	ungdommer	 	 	 2	personer	fra	næringslivet

Blogg
Det	ble	etablert	en	åpen	dialogboks	for	innspill	på	internettsiden	www.frivilligiasker.no		
Totalt	har	165	personer	gitt	innspill	til	meldingen.

Innspill media
Budstikka	artikkel	”Ungdommen	svikter	dugnadene”	26.03.2013
Budstikka	”Conradi:	-	Kommunen	må	ikke	styre	de	frivillige”	29.03.2013
Askeravisen	”Få	gode	ting	til	å	skje”	04.04.2013

Politisk behandling
Ny	Frivillighetsmelding	ble	behandlet	i	Komite	teknikk,	kultur,	fritid	den	29.11.2012.	Ole	Christoffer	Rønning	ble	
her	oppnevnt	som	saksordfører.	I	forbindelse	med	behandling	i	kommunestyret	den	18.5.2012	(sak	40/12)	om	
BMS-mål,	frivillige	tiltak	2011,	ble	det	videre	arbeidet	med	frivillighet	presisert.	Frivillighetsutvalgets	evaluering	
ble	behandlet	i	kommunestyret	den	5.	mars	2013,	og	sammenfalt	deretter	med	utarbeidelsen	av	denne	meldingen.	



5

 “Lett å være friviLLig i Asker” Frivillighetsmelding 2013  |  Asker kommune

Appreciative Inquiry(AI)/Undersøkende intervjumetode
Undersøkende	intervjumetode	ble	benyttet	for	å	sikre	informasjon	og	medvirkning	blant	innbyggerne	i	utarbeidel-
sen	av	denne	meldingen.	Metoden	søker	å	igangsette	en	kollektiv	læringsprosess	i	og	gjennom	samtaler	styrker	
man	relasjonene,	skaper	håp	og	optimisme	og	øker	organisasjonenes	kapasitet	til	å	få	fram	sitt	potensiale.	

Gjennom	samtalene	kom	det	frem	at	frivillig	sektor	var	opptatt	av	forutsigbarhet	og	økonomiske	rammer.	Frivillig-
heten	lever	av	engasjementet	til	det	de	som	engasjerer	seg	frivillig	er	opptatt	av,	og	dersom	de	økonomiske	
utfordringene	blir	for	store	kan	engasjementet	lett	bli	borte.	

Samfunnsendringene	skjer	fort,	men	både	private	aktører,	offentlige	virksomhet	og	frivillige	organisasjoner	svarer	at	
de	tar	utfordringene,	engasjere	seg	i	stadige	nye	oppgaver	og	bærer	preg	av	å	være	løsningsorienterte.	Organisasjo-
nene	i	Asker	er	svært	forskjellige	og	har	forskjellige	behov.	Noen	organisasjoner	er	veldig	medlemsrettede	og	som	
har	som	sin	primære	oppgave	å	tilfredsstille	medlemmenes	behov.	Andre	organisasjoner	satser	mer	på	å	utøve	
politisk	press,	det	være	seg	miljøorganisasjoner	eller	pasientrettighetsorganisasjoner.	Atter	andre	har	sin	motivasjon	
ut	i	fra	et	religiøst	ståsted	og	ønsker	å	spre	et	budskap,	mens	de	humanitære	organisasjonene	i	større	grad	har	et	
ønske	om	å	imøtekomme	andres,	det	vi	si	brukernes	behov.	Til	tross	for	forskjellene	i	frivillighetssektoren,	synes	
svarene	fra	deltakerne	å	være	samlet	og	konstruktive.	Forslagene	til	ønskelige	tiltak	er	illustrert	i	denne	tegningen	
som	er	utarbeidet	etter	innkomne	svar.

innspiLL frA tiL sAmmen 165 enkeLtpersoner sAmLet i et såkALt tAnkekArt. 
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3. Strategi og mål
Tittelen	på	denne	meldingen	og	Asker	kommunes	visjon	er	at	det	skal	være	lett	å	være	frivillig	i	Asker.	Tilretteleg-
ging	og	anerkjennelse	skal	baseres	på	felles	grunnleggende	verdier	og	styrende	prinsipper.

3.1 Strategi

Verdier
Asker	kommune	legger	følgende	verdier	til	grunn	for	sitt	samarbeid	med	frivilligheten	i	kommunen:

•	 Frivillig	arbeid	og	aktivitet	bidrar	til	å	gjøre	Asker	til	et	bedre	sted	å	bo.

•	 Frivillig	arbeid	og	aktivitet	gir	det	enkelte	mennesket	mulighet	til	personlig	utfoldelse,	sosial	kontakt,	til	å	ta	
sosialt	ansvar	og	utøve	medmenneskelighet	

•	 Frivillig	arbeid	og	aktivitet	bidrar	til	å	styrke	lokal	tilhørighet,	lokal	identitet,	engasjement	og	fellesskap.

•	 Frivillig	arbeid	og	aktivitet	som	supplement	til	kommunale	omsorgstjenester	gir	økt	kvalitet	på	tjenestene	og	
økt	livskvalitet	for	brukerne.

Prinsipper
Asker	kommune	legger	følgende	styrende	prinsipper	til	grunn	for	sitt	samarbeid	med	frivilligheten	i	kommunen:

•	 I	samarbeidet	mellom	Asker	kommune	og	frivillige,	er	partene	gjensidig	likeverdige.

•	 Frivillig	arbeid	og	aktivitet	skal	ikke	erstatte	kommunale	tjenester

•	 Samarbeid	med	frivillige	betyr	ikke	overføring	av	ansvar.

•	 Samarbeid	med	frivillige	skal	være	uavhengig		
av	svingninger	i	kommuneøkonomien.	

•	 Kommunen	har	ansvaret	for	velferdstilbudenes		
art,	omfang,	kvalitet	og	pris.

3.2 Mål

For den enkelte
Frivillig	arbeid	i	kommunale	tjenester	skal	for	den	enkelte	bidra	til	å:

•	 Styrke	egen	mestring,	skape	nettverk	og	bidra	til	personlig		
vekst	–	både	hos	dem	som	gir	og	dem	som	får.

•	 Etablere	sosiale	nettverk	for	vanskeligstilte	grupper.

•	 Forebygge	sykdom,	ensomhet	og	sosiale	problemer.

•	 Skape	trivsel	og	trygghet	i	nærmiljøene.

Målindikator/nøkkeltall:	Antall	medlemmer.	Antall	frivillige	enkeltpersoner.

For organisasjoner
Samarbeid	mellom	kommunen	og	frivillige	organisasjoner	om	tiltak	i	lokalsamfunnet	skal	bidra	til	å:

•	 Skape	levende	og	varierte	nærmiljøer.

•	 Ta	vare	på	kulturelt	mangfold.

•	 Legge	til	rette	for	integrering	av	minoriteter	i	bomiljøer,	sosiale	nettverk,	frivillige	organisasjoner		
og	fritidsaktiviteter.

Målindikator/nøkkeltall:	Antall	organisasjoner.	Antall	nye	organisasjoner	registreres.
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For kommunen
Kommunal	tilrettelegging	for	frivillige	organisasjoner	skal	bidra	til	å:	

•	 Støtte	frivillighetens	arbeid	i	å	sikre	kompetent	ledelse	og	kontinuitet.	

•	 Legge	til	rette	for	å	utvikle	frivillighetens	virkeområder	og	omfang	ytterligere.

•	 Forebygge	samfunns-	og	ungdomsproblemer.

•	 Inkludere	minoriteter	og	styrke	fellesskapet.

•	 Fremme	et	rikt	kulturliv.

•	 Styrke	mulighetene	for	fysisk	utfoldelse	sammen	med	andre.

Målindikator/nøkkeltall:		
Antall	avtaler	med	to	eller	flere	samarbeidspartnere	om	å	løse	samfunnsoppgaver.

For samfunnet
Medvirkning	for	frivillige	organisasjoner	i	kommunale	beslutningsprosesser	skal	bidra	til	å:	

•	 Sikre	bred	deltakelse	og	øke	kompetansen	om	demokratiske	prosesser.

•	 Gi	best	mulig	grunnlag	for	kommunale	planer	og	beslutninger.

•	 Stimulere	til	lokalpolitisk	engasjement	og	demokratiske	beslutningsprosesser.	

Målindikator/nøkkeltall:		
Antall	avtaler	med	to	eller	flere	samarbeidspartnere	om	å	løse	samfunnsoppgaver.
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4. Frivillighetsutvalget - mandat  
og sammensetning
Frivillighetsutvalget	ble	vedtatt	etablert	i	Kommunestyret	4.mai	2010	(sak	25/10)	med	følgende	sammensetning:	
Styreledere	og	daglig	ledere	av	frivilligsentralene	i	kommunen,	en	representant	for	Asker	Idrettsråd,	samt	en	
representant	fra	administrasjonen/rådmannen.	Ordningen	ble	evaluert	etter	tre	års	drift	og	besluttet	opprettholdt	
den	5.mars	2013	i	Kommunestyret	hvor	vedtaket	var:

1.	Frivillighetsutvalgets	evalueringsrapport	tas	til	orientering.

2.	Nytt	mandat	og	forslag	til	sammensetning	av	frivillighetsutvalget	utarbeides	i	forbindelse	med	revideringen	av	
Frivillighetsmeldingen	2013.

3.	Det	legges	til	rette	for	en	tettere	dialog	med	Frivillighetsutvalget	og	Komite	for	teknikk,	kultur	og	fritid	ved	at	
utvalget	kan	be	om	å	få	møte	komiteen	i	saker	der	det	er	behov	for	det.

På	bakgrunn	av	dette	foreslås	følgende	sammensetning	og	mandat	for	frivillighetsutvalget:

4.1 Sammensetning
Hver	av	disse	organisasjoner	velger	sin	representant.

Asker	Idrettsråd
Asker	Velforbund	
Asker	Kulturelle	Fellesråd	
Asker	Kirkelige	Fellesråd
Asker	Frivilligsentral
Heggedal	Nærmiljøsentral
NaKuHel	Asker

Dersom	humanitære	organisasjoner	ønsker	å	være	representert	i	frivillighetsutvalget	gis	det	rom	for	en	represen-
tant	fra	disse.

Vervet	som	medlem	av	frivillighetsutvalget	følger	valgperioden	til	den	enkelte	i	den	respektive	organisasjon,	dog	
slik	at	ikke	alle	utvalgets	medlemmer	skiftes	samtidig.	

Frivillighetskoordinator	(sekretær)

Arbeidet	i	Frivillighetsutvalget	skal	bygge	på	kommunens	visjon	om	at	det	skal	være	lett	å	være	frivillig	i	Asker.

4.2 Mandat
•	 Frivillighetsutvalget	skal	være	en	pådriver	for	å	øke	samarbeid,	både	i	og	utenfor	frivillig	sektor.	

•	 Frivillighetsutvalget	skal	være	en	møteplass	for	samhandling	og	kommunikasjon	for	frivillig	arbeid	i	Asker.	

•	 Frivillighetsutvalget	skal	være	høringsinstans	i	saker	som	omhandler	temaer	som	er	styrende	for	velferdssamfun-
net,	det	være	seg	folkehelse	eller	ensomhet,	kulturspørsmål	og	idrettsspørsmål	mm.	

•	 Frivillighetsutvalget	samordner	sitt	arbeid	med	utviklingen	innen	folkehelsearbeidet.	

•	 Frivillighetsutvalget	arrangerer	en	frivillighetskonferanse	hvert	år	hvor	temaene	understøtter	dette	mandatet.	
Konferansen	skal	fungere	som	en	dialogarena	mellom	kommune,	frivillig	sektor	og	næringslivet.

•	 Frivillighetsutvalget	konstituerer	seg	selv	for	to	år	av	gangen.	

•	 Frivillighetsutvalget	har	ansvar	for	gjennomføringen	av	den	årlige	TV-Aksjonen.

•	 Frivillighetsutvalget	har	ansvar	for	innholdet	på	frivillighetsportalen.	
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5. Hvem er frivillige og hva er  
frivillighet?
Denne	meldingen	legger	følgende	definisjon	til	grunn	for	hvem	som	er	frivillig	og	hva	frivillighet	er:

Frivillighet	er	alt	ubetalt	ikke-obligatorisk	arbeid	et	individ	eller	en	organisasjon	utfører	gjennom	aktiviteter	utenfor	
egen	husholdning.1

5.1 Hvem er de frivillige
For	å	tydeliggjøre	dette	kan	vi	sette	det	opp	slik:

Defineres	som	frivillighet	 	 	 	 Defineres	ikke	som	frivillighet

Å	administrere	og	å	trene	fotballaget	 	 	 Å	spille	fotball

Å	organisere	koret				 	 	 	 Å	synge	i	koret	under	øvelser

Å	opptre	med	koret	på	en	institusjon	 	 	 Å	opptre	med	koret	for	betaling	til	den	enkelte

Å	delta	i	valgkampanje	 	 	 	 Å	stemme

Arrangere	felles	St.	Hans	feiring	 	 	 Delta	på	arrangementet

Arrangere	seniorsurfdagen	 	 	 	 Delta	på	arrangementet

Steke	vafler	på	kampen	 	 	 	 Være	tilskuer	på	håndballkamp	 	

5.2 Hva er en frivillig organisasjon
En	organisasjon	er	en	gruppe	mennesker.	En	«frivillig	organisasjon»	er	en	organisasjon	som	ikke	er	opprettet	av	det	
offentlige,	og	som	det	er	frivillig	å	være	medlem	av.	Medlemmene	i	en	frivillig	organisasjon	kan	når	som	helst	
melde	seg	inn	og	ut	av	organisasjonen,	og	de	får	ikke	lønn	eller	annen	økonomisk	godtgjørelse	for	å	være	medlem.	
Vanligvis	betaler	medlemmene	en	medlemskontingent	for	å	være	medlem.	

Basert	på	definisjonen	på	hva	som	er	frivillig	arbeid	må	vi	differensiere	mellom	de	som	arbeider	frivillig,	og	de	som	
nyter	godt	av	de	som	arbeider	frivillig.	Det	å	spille	i	en	teatergruppe	er	ikke	å	være	frivillig,	men	å	være	medlem	i	
en	frivillig	organisasjon.	Men	teateret	kan	ikke	drives	uten	frivillig	innsats,	ei	heller	kan	mange	av	aktivitetene	som	
legitimerer	teatergruppens	drift	og	formål	eksistere	uten	engasjement	og	initiativ	fra	teatergruppens	medlemmer.	
Dette	kommer	til	syne	for	eksempel	når	teatergruppen	opptrer	ved	et	av	kommunens	sykehjem.	Et	høyt	medlem-
stall	er	en	god	indikator	på	tilstanden	i	frivillig	sektor.

1.	International	Labor	Office	Geneva
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6. Utvikling Asker
Bruttoproduktet,	ofte	omtalt	som	verdiskapingen,	i	ideelle	og	frivillige	organisasjoner	er	regnet	til	å	være	101	
milliarder	kroner	i	2010.2	Dette	tilsvarer	om	lag	20	000	kroner	per	innbygger.	Med	57	500	innbyggere	per	2013	
skulle	dette	utgjøre	1.	15	milliarder	for	Asker	samfunnet.

6.1 Antall organisasjoner/foreninger
363	frivillige	organisasjoner	var	registrert	i	frivillighetsportalen	www.frivilligiasker.no	i	2012.	Dette	er	en	oppgang	
fra	2007	hvor	antall	registrerte	organisasjoner	var	294.	Brønnøysundregisterets	frivillighetsregister	http://www.
brreg.no/frivillighet/	har	205	organisasjoner	med	Asker	adresse	registret	per	mai	2013.	Mange	av	disse	er	ikke	
registrert	i	www.frivilligiasker.no

Basert	på	hva	som	er	sannsynlig	dobbelregistering	antar	vi	at	riktig	antall	organisasjoner	i	Asker	ligger	50	%	over	
det	som	er	registrert	i	www.frivilligiasker.no	og	dermed	nærmere	ca.450	organisasjoner.

6.2 Antall frivillig i Asker
Statistisk	sentralbyrås	satellittregnskap	forteller	oss	at	48	%	av	befolkningen	bidro	med	frivillig	innsats	i	2011.	
Omgjort	til	Asker	skulle	dette	utgjøre	at	27	600	askerbøringer	har	deltatt	som	frivillige	en	eller	flere	ganger	det	
siste	året.	

Antall	medlemskap	i	Asker	fanges	ikke	tilfredsstillende	opp	gjennom	egenregistreringen	i	frivillighetsportalen	
www.frivilligiasker.no	da	kun	barn	og	ungdoms	deltakelse	er	helt	sikre	tall	basert	på	hodetilskuddet	til	disse	
organisasjonene	innen	kultur	og	idrettsorganisasjoner.	Antall	medlemskap	i	alderen	6	til	19	år	utgjorte	totalt	26	
637	for	2011.	Antall	medlemskap	for	alle	de	øvrige	organisasjonene	er	usikre,	men	fra	nasjonale	målinger	vet	vi	at	
totalt	84	%	av	alle	nordmenn	er	medlem	av	en	eller	flere	frivillige	organisasjoner.	Basert	på	57	500	innbyggere	
skulle	dette	utgjøre	totalt	48	300	medlemskap	i	Asker	per	2011.	Vi	vet	fra	nyere	forskning	at	antall	medlemskap	i	
et	samfunn	indikerer	i	hvilken	grad	vi	som	individer	føler	tillit	til	samfunnet.	

6.3 Enkeltpersoner
Enkeltpersoner	utgjør	en	viktig	del	av	det	frivillige	arbeidet	i	Asker.	Noen	tilbyr	sin	tid	via	formidlingsinstanser	som	
NaKuHel,	Asker	frivilligsentral,	Heggedal	Nærmiljøsentral,	Home-Start	og	Røde	Kors	(Besøkstjenesten,	Flyktning-
guiden),	mens	andre	av	eget	initiativ	stiller	opp	på	institusjoner	som	besøkspersoner,	er	foredragsholdere	på	
seniorsentra	og	bibliotek,	er	leksehjelper	mv.	Mange	hjemmeboende	får	hjelp	av	naboer	til	innkjøp,	til	å	komme	
seg	ut	i	frisk	luft	eller	noe	hjelp	i	huset.	Disse	enkeltpersonene	virker	i	det	stille	mens	de	gjør	livet	lysere	for	sine	
medmennesker.	

6.4 Frivillighet i Asker
I	Asker	foregår	det	et	yrende	organisasjonsliv	hvor	frivillig	innsats	er	avgjørende	for	virksomheten.	Mye	av	denne	
kan	skje	i	samspill	med	kommunale	virksomheter	eller	på	arenaer	drevet	av	kommunen,	som	for	eksempel	i	haller,	
på	baner,	i	øvingsrom,	sykehjem,	skoler	og	barnehager.	

Dette	er	i	tråd	med	Asker	kommunes	ønske	om	at	alle	tjenestesteder	skal	samhandle	med	frivilligheten.	Asker	
kommune	har	nedfelt	dette	i	sine	lederavtaler.

Frivillig	aktivitet	som	skjer	i	samspill	med	barnehager	og	skoler,	foregår	i	hovedsak	gjennom	foreldresamarbeid	og	
nærmiljøorganisasjoner.	Disse	samarbeider	om	transport,	dugnader,	natteravning	samt	gjennomføring	av	arrange-
menter	som	skoledisco,	avslutninger	mm.

2.	Statistisk	sentralbyrå	Satellittregnskap	2010
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eksempLer

Hver helg i sommerhalvåret går foreldre på ungdomsskolene i Asker natteravn i sine områder. ordningen er 
delvis støttet av tryg forsikring. 

idretts sfo på Heggedal organiserer elever fra Asker videregående og Hovedgården ungdomsskole som aktivi-
tetsledere for barn på Heggedal barneskole. 

Frivillig	aktivitet	som	skjer	innen	idrett	og	friluftsaktiviteter	er	gjerne	forankret	i	et	idrettslag	med	en	driftsavtale	
med	Asker	kommune,	og	den	frivillige	innsatsen	utøves	av	alle	som	driver	treninger,	kamper,	undervisning	samt	
gjennomføring	av	sports-arrangement.	De	frivillige	er	foreldre	og	andre	entusiaster,	idrettslaget,	klubben	og	private	
aktører.	Asker	kommune	inngikk	i	2010	en	samarbeidsavtale	med	Asker	Idrettsråd	som	legger	føringer	for	samar-
beidet	mellom	idretten	og	kommunen.

eksempLer

skirennet vestergyllen gjennomføres ved hjelp av 200 
frivillige for 1500 skiløpere hvert år. De siste årene har 
det i pakt med økt deltakerantall og størrelse på 
arrangementet vært hyret en lønnet 
prosjektleder i Asker skiklubbs stab.

fotball treningen som hver uke foregår 
på innendørs og utendørs anlegg rundt 
om i Asker, blir gjennomført av foreldre, 
besteforeldre og fotballentusiaster. 

prosjektet til Asker idrettsråd «idrettsglede for 
alle» har som mål å tilby aktivitet for funksjonshemmede 
og andre som faller utenfor ordinære treningsmuligheter. Asker 
kommune finansierer en 20 % -stilling som prosjektleder.

Kultursektoren	samarbeider	med	frivilligheten	når	det	gjelder	arrangementsgjennomføring,	dugnad	og	omvisning.	
Men	det	er	også	mange	andre	oppgaver	som	engasjerer	og	motiverer	til	innsats.	De	frivillige	er	privatpersoner,	
medlemmer/enkeltpersoner	på	Asker	museum,	Asker	kulturelle	fellesråd	og	Asker	musikkråd.

eksempLer

kulturorganisasjonene arrangerer hvert år en kulturuke og en felleskonferanse i samarbeid med kommunen. 
Asker kommune støtter arrangementet med 300 000,-

Hvert år gjennomføres 17. mai feiringen med skolekorpsene som sentral aktør. fAU ved alle skolene organiserer 
og gjennomfører skolearrangementene. 

Asker museum, trafo galleri, oslo fjordmuseum og kulturhuset er alle kulturarenaer som har venneforeninger.

Innen	helse	og	omsorgsektoren	i	Asker	bidrar	frivillige	gjennom	drift	av	seniorsentrene,	gjennom	Aktiv	på	dagtid,	i	
Home	start	familiekontakten,	som	besøksvenner	og	i	pårørende	foreninger	mm.

eksempLer

Besøksvennordningene organiseres av frivillige innen menighetene, Asker røde kors og Asker frivilligsentral. 

et nytt prosjekt startes opp i 2013. «Bolighjelpen» tar sikte på å verve frivillige til å bli med boligsøkere på 
visning. 

Home-start familiekontakten organiserer 2-4 timer med hjelp til småbarnsfamilier hver uke ved hjelp av 
frivillige.

i nærmiljøene rundt om i Asker utføres det mye frivillig innsats gjennom velforeninger. Disse organiserer 
gjennom sine styrer dugnader på fellesområder som bade- og lekeplasser, arrangerer juletrefest, skirenn,  
st.Hans feiring, nyttårsaftenfeiring o.l. særlig ved utbygging i det enkelte nærmiljøet har vellene en sterk 
funksjon som høringsinstans for kommunen. Asker velforbund er et bindeledd og koordinerende organ mellom 
de lokale vellene og kommunen. Det ble i desember 2011 inngått en egen samarbeidsavtale mellom Asker 
kommune og Asker velforbund.
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eksempLer

nabosoner organisert gjennom vellene kan være et godt eksempel. i vollen er mange veier knyttet til ordningen, 
og naboer passer her på hverandres hus og verdier. 

i Heggedal gjennomføres det hvert år felles st.hans og nyttårsaftenfeiring i regi av et samarbeid mellom vel og 
nærmiljøsentralen. 

Tro	og	livssynsorganisasjoner	i	Asker	organiserer	en	omfattende	frivillig	innsats	som	organiseres	av	tre	hovedaktø-
rer:	Den	Norske	Kirke,	andre	religiøse	trosretninger	og	Human-Etisk	forbund.	Frivillig	innsats	ytes	gjennom	konfir-
mantarbeid,	navnefestarrangement,	begravelsesarrangement,	menighetspleie,	klokker-	og	kirketjeneste,	kirkens	
feltarbeid,	besøksvennordningen,	deltakelse	i	faste	utvalg,	sangkor,	ungdomskafeer,	idretts-	og	speiderarbeid,	
dugnader	mm.	

eksempLer

Asker menighets konfirmantleir gjennomføres ved hjelp av 38 frivillige ungdommer fra 16 år og oppover. 

Diakoniutvalget gjennomfører hjemmebesøk, sorggrupper, formiddagstreff, kirkeskyss, kirkekaffe,  
onsdagsmiddag osv. ved hjelp av frivillige. 

Human-etisk forbund er en livssynsorganisasjon, som gjennom frivillige avholder navnefester, konfirmasjons-
leire, rescuecamp samt begravelsesarrangement.

10	minoritetsorganisasjoner	er	registrert		
i	Asker.	Alle	disse	er	etablert	etter	2007.	

Interesseområdene	for	disse	organisa-	
sjonene	er	alt	fra	kunst	og	kultur	til		
internasjonalt	arbeid	og	tros-	og	livs-	
synsarbeid.	To	organisasjoner	holder		
også	på	med	idrettsaktiviteter.	

eksempLer

Asker somaliske Community klubb driver et  
svømmetilbud for kvinner i tillegg til mors- 
mål- og trosundervisning. 

Warya idrettsklubb gir barn og ungdom  
mulighet til å utøve idrettsaktiviteter.
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7. Utviklingstrekk nasjonalt3 
Store ideologiske folkebevegelser stagnerer/går tilbake
Det	er	vanskeligere	for	tradisjonelle	organisasjoner	å	få	nye	medlemmer.	Dette	kan	skyldes	av	folk	nå	kan	oppnå	
innflytelse	på	flere	måter	enn	gjennom	organisasjonsmedlemskap.	Den	tradisjonelle	organisasjonsformen	med	bred	
medlemsrekruttering	og	sosial	integrering,	organisering	på	tvers	av	territorielle	nivåer	og	demokratisk	styring	er	
ikke	lenger	enerådende.	Norge	ligger	fremdeles	på	en	delt	førsteplass	med	Sverige	i	antall	som	svarer	at	de	har	
arbeidet	frivillig	det	siste	året,	men	nivået	antas	å	bli	holdt	«kunstig»	oppe	ved	hjelp	av	en	del	av	befolkningen	
som	er	mellom	65	og	75	år.	Det	er	denne	gruppen	som	har	vært	trofaste	medlemmer	med	stabilt	engasjement.	

eksempeL 

 «Hans» fikk medlemskap i norsk folkehjelp i konfirmasjonsgave og det ble forutsatt at han ville stå i foreningen 
livet ut. «Hans» er fremdeles medlem her og har også medlemskap i andre organisasjoner, som for eksempel 
bridgeklubben og jaktlaget. 

en tradisjonell organisasjon i Asker kan være Holmen sanitetsforening. styret består i 2013 av 8 medlemmer. 
gjennomsnittsalder er 83 år. De har i lengre tid forsøkt å rekruttere yngre medlemmer, men dessverre uten 
resultat.

Nye utfordringer for ledelse, organisering og drift av  
frivillige organisasjoner
Det	stilles	større	og	strengere	krav	til	drift	av	organisasjoner,	med	nettløsninger,	krav	til	regnskap	og	revisjon,	
lønnsutbetaling	og	rapportering,	arbeid	med	merverdi	avgift	etc.

Konflikter	innad	og	sikring	av	redelig	ivaretakelse	krever	også	stadig	mer	av	mange	organisasjoner.	Dette	medfører	
igjen	at	det	er	behov	for	høy	kompetanse	blant	styrene	i	styrearbeid,	ledelse,	regnskap,	personalbehandling	samt	
fagkunnskap	i	den	aktivitet	man	driver	(teater,	turn,	osv).	Mye	tyder	på	at	denne	kompleksiteten	ikke	kan	løses	som	
tidligere	ved	kun	frivillig	innsats.

eksempeL på nye UtforDringer

et eksempel kan hentes fra drift av idrettshaller og anlegg i Asker. Det har vært et politisk ønske å legge til rette 
for at de lokale idrettslagene kan drifte «sine» kommunale haller og anlegg. Økt kompleksitet i byggene og 
anleggene, regler for merverdiavgiftskompensasjon og anskaffelsesregelverket begrenser i økende grad slike 
lokale løsninger. i økende grad ser vi behovet for en profesjonell drift av haller og anlegg, mens frivilligheten tar 
seg av aktivitetene.(trening/øvelse).

Lokale organisasjoner vinner terreng
Behovet	for	og	ønsket	om	egenorganisering,	selvutfoldelse	og	umiddelbare	opplevelser	og	resultater	oppnås	lettest	
i	eget	lokalmiljø.	Derfor	øker	omfanget	og	deltakelsen	i	denne	type	organisasjoner.	

eksempeL på LokAL orgAnisAsjon som Øker

Holmen if har økt sin medlemsmasse de siste årene. Langrenn er den gruppen som har økt mest og er nå Askers 
største skigruppe med ca. 590 medlemmer. fotballgruppa har ca. 750 aktive og håndballgruppen ca. 60. 
Arbeidet i Holmen if er foreldredrevet og basert på at så mange som mulig bidrar. Dette forutsetter at folk er 
positivt innstilt ved tildeling av oppgaver. Det er et stort engasjement i klubben, både hos utøvere og foreldre. 
Bilde fra Holmen if

	3.		Senter	for	forskning	på	sivilsamfunn	og	frivillig	sektor,	sluttrapport	2013
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Flere ikke-medlemmer er frivillige 
Organisasjonene	har	blitt	flinkere	til	å	legge	til	rette	for	at	
folk	kan	bidra	uten	å	være	medlem.	God	tilretteleg-
ging	som	gjør	det	enkelt	å	stille	opp	i	en	
begrenset	periode	og	for	en	bestemt	
aktivitet,	synes	avgjørende.	

Askers tre friviLLigsentrALer er 
goDe eksempLer på Denne trenDen

Asker frivilligsentral Hasselbakken, natur 
kultur Helse senteret (nakuhel) og Heggedal 
nærmiljøsentral. Hver av disse har gode møteplasser og 
nettsider hvor de tilbyr aktivitet og engasjement  
til enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid.

Folk ”shopper” i organisasjonslivet 
Folk	ser	etter	medlemskap	med	mening	for	dem	selv	og	skifter	gjerne	raskere	mellom	organisa-
sjonene	enn	det	folk	gjorde	tidligere.	Mange	organisasjoner	må	derfor	bruke	mange	ressurser	
på	å	markedsføre	sin	virksomhet	i	konkurranse	om	oppmerksomheten.	

ett eksempeL Her kAn være Historien tiL «Lise 35 år»

 «Lise» er medlem av natur og ungdom, men hun deltar ikke i organisasjonens arbeid. 
Hun er også medlem av Amnesty og deltar i sms aksjoner for menneskerett. De årene hun 
har sympati for tv-Aksjonens formål, går hun gjerne med innsamlingsbøsser, men hun blir 
ikke medlem av den organisasjonen som får pengene. Hver sommer jobber hun frivillig på en 
rockefestival i hjembygda.

Liten tilknytning til arbeidslivet og lite utdanning reduserer sjansen 
for deltakelse
Dette	betyr	at	de	som	ikke	er	i	arbeid,	også	faller	ute	når	det	gjelder	frivillighet.	Dette	øker	forskjellene	mellom	
fattig	og	rik.	Unge	menn	er	den	gruppen	som	deltar	minst.	

Foreldre har aldri vært mer aktive i barns fritidsaktiviteter
Foreldre	er	en	enorm	ressurs,	noe	som	er	positivt	for	den	oppvoksende	generasjon,	men	det	kan	også	bety	at	
kapasiteten	til	å	stille	opp	for	andre	formål	reduseres.	

«HiLDe 42 år, 3 BArn i ALDer 4, 8 og 10» gir et goDt BiLDe på Dette

 «Hilde» jobber full tid og det gjør mannen hennes også. De deler på å kjøre barna til fritidsaktiviteter og på å 
delta som frivillige i organiseringen av disse. en typisk uke i mai består av å kjøre til 4 fritidsaktiviteter, delta på 
et 17. mai komitemøte, være trener på to fotballag, delta på en dugnad i barnehagen og en dugnad på skolen.

Virtuell frivillighet på frammarsj
Særlig	ungdom	tar	denne	muligheten	for	å	være	frivillig	i	bruk.	Det	syntes	ikke	som	om	deltakelse	innen	denne	
formen	for	frivillighet	minsker	sjansene	for	at	de	unge	stiller	opp	som	frivillige	til	andre	formål.

eksempler på virtuell frivillighet kan være organisering av protestmarsjer, redigering av artikler i for eksempel 
Wikipedia, eller annet bidrag for å veilede andre. 
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Parallell frivillighet i utvikling
38	%	av	minoritetsbefolkninger	deltok	med	frivillig	innsats	i	2011,	mot	48	%	blant	majoritetsbefolkningen.	
Aktiviteten	retter	seg	særlig	mot	drift	av	kulturelle	eller	religiøse	organisasjoner.	Dette	forteller	oss	at	minoritets-
grupper	i	Norge	engasjerer	seg	innen	frivillighet.	Men	siden	denne	formen	for	frivillig	engasjement	foregår	utenfor	
det	tradisjonelle	organisasjonslivet,	er	det	allikevel	grunn	til	å	reflektere	over	hvorvidt	dette	kan	ha	betydning	for	
minoriteters	integrasjon	i	det	norske	samfunn.	Forskerne	snakker	derfor	om	en	parallell	frivillighet.	Integrasjon	
handler	om	at	alle	i	befolkningen	kan	og	skal	delta	i	felles	arenaer,	samtidig	som	de	har	frihet	til	å	ivareta	kultu-
relle	og	religiøse	særtrekk.	

eksempeL kAn Hentes frA korpsDrift og veLforeninger

minoritetsbefolkningen deltar i mindre grad enn majoritetsbefolkningen innen disse to områdene hvor særlig 
inkludering er en bonus ved å delta.
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8. Nasjonale satsninger 
Folkehelse
Stortingsmelding	nummer	34	”Folkehelsemeldingen.	God	helse	–	felles	ansvar”	gir	oss	en	god	veiledning	i	sentrale	
satsningsområder	for	nasjonen.	Her	skal	arbeidet	med	god	helse	og	egenansvar	for	denne	vektlegges.	Frivillig	
sektor	er	en	sentral	arena	for	folkehelsen.	Frivillige	organisasjoner	ønskes	derfor	som	partnere	i	samarbeid	for	
folkehelse.4

Helse og omsorg
I	Stortingsmelding	nummer	29	«Morgendagens	omsorg»	beskriver	regjeringen	en	nasjonal	frivillighetsstrategi	som	
skal	bidra	til	å	rekruttere	og	beholde	frivillige	i	omsorgssektoren.	Økt	frivillig	deltagelse	kan	styrke	enkeltpersoners	
sosiale	nettverk	og	redusere	ensomhet.

Dette	arbeidet	skal	gjøres	i	dialog	med	kommunesektoren	og	Frivillighet-	Norge.

Norge	er	på	verdenstoppen	i	frivillighet,	men	hovedinnsatsen	legges	ned	i	kultur-	og	idrettssektoren.	Bare	
10	prosent	skjer	i	dag	i	omsorgssektoren.5

Næringslivets samfunnsengasjement
ISO	26000	er	en	internasjonal	frivillig	«Veileder	for	samfunnsansvar»

Det	er	mange	muligheter	for	samarbeid	mellom	frivillige,	kommunal	sektor	og	næringslivet	om	en	god	utvikling	til	
beste	for	alle	parter.	

Med	innføring	av	ISO	26000	”Veiledning	om	samfunnsansvar	som	standard	og	veileder	for	samfunnsansvar	for	
næringslivet,	myndigheter	og	andre	organisasjoner”,	har	Norge	tatt	et	viktig	skritt	i	retning	av	samarbeid	mellom	
sektorene.	Begrepet	som	nå	nyttes	er	SR	-	altså	Social	Responsibility	(Corporate	tatt	bort).	Prinsippene	for	sam-
funnsansvar	i	ISO	26000	er	bygget	på	bærekraftig	utvikling	som	et	overordnet	mål.	Det	handler	altså	om	å	øke	
fremtidige	generasjoners	mulighet	til	å	tilfredsstille	sine	behov.6

Momskompensasjon og andre nye støtteordninger
Siden	tusenårsskiftet	har	det	skjedd	viktige	endringer	for	norsk	frivillig	sektor.	Mange	tiltak	har	blitt	iverksatt	for	å	
synliggjøre	og	kartlegge	sektoren	samt	utforme	en	helhetlig	nasjonal	strategi	og	politikk.	Mange	organisasjoner	
opplever	at	de	økonomiske	rammevilkårene	er	bedre	nå	en	tidligere,	men	det	er	til	dels	snakk	om	løsninger	knyttet	
til	enkeltsektorer.	Momskompensasjonsordningen	har	stor	betydning	for	å	rette	opp	deler	av	dette	igjen,	men	det	
har	gått	tregt,	og	fortsatt	er	det	et	negativt	etterslep	–	i	tillegg	til	at	frivilligheten	har	måttet	bygge	opp	et	byråkrati	
for	å	håndtere	dette	nye	ekstra	systemet.	

I	etterkant	av	Stortingets	Frivillighetsmelding	2007	har	man	iverksatt	følgende	tiltak:	

•	 Nasjonalt	frivillighetsregisteret	er	opprettet

•	 Innføring	av	grasrotandel

•	 Momskompensasjon

•	 Skattefritak	på	gaver	til	frivillige	organisasjoner

•	 Etablering	av	Samfunns	og	frivillighetsavdeling	i	Kulturdepartementet

•	 Forskning	og	statistikkproduksjon	statistisk	sentralbyrå

•	 Etablering	av	Frivillighet-Norge	http://www.frivillighetnorge.no/	

•	 Etablering	av	Ideelt	Nettverk	http://www.klover.org/aktuelt/482-ideelt-nettverk

4.		http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2013/stortingsmelding-om-folkehelse-god-helse.html?id=725238	

5.		http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/aktuelt/nyheter/2013/stortingsmelding-om-morgendagens-omsorg.html?id=725457	

6.		http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Vaare-kampanjer/Miljo/NS-ISO-26000---Veiledning-om-samfunnsansvar/
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Kommunenes Sentralforbund og Frivillighet-Norge
Plattform	for	samspill	og	samarbeid	mellom	frivillig	og	kommunal	sektor	ble	inngått	i	april	2013.

Her	ble	man	enig	om	samspill	og	samarbeid	om	utvikling	av	frivillighetspolitikken	mellom	frivillig	(representert	ved	
Frivillighet	Norge)	og	kommunal	sektor	(representert	ved	KS).	Plattformen	er	etablert	i	samarbeid	mellom	likever-
dige	parter;	frivilligheten	og	kommunesektoren,	og	partene	anbefaler	organisasjoner	på	lokalt	nivå	og	de	enkelte	
kommuner	og	fylkeskommuner	til	å	etablere	tilsvarende	samarbeidsplattformer.7

7.		http://www.frivillighetnorge.no/Plattform+for+samspill+og+samarbeid+mellom+frivillig+og+kommunal+sektor.b7C_wBjU0P.ips
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9. Samarbeidsavtaler/ 
partnerskapsavtaler
Det	bør	alltid	lages	en	avtale	når	man	skal	samarbeide	om	en	oppgave.	Da	kan	man	avklare	forventninger	til	
hverandres	innsats	og	dermed	unngå	misforståelser	i	forhold	til	for	eksempel	formål,	roller	og	ansvar,	økonomi,	
varighet	osv.	En	avtale	kan	sikre	at	den	enkeltfrivillige	eller	organisasjon	ikke	føler	at	forventningene	blir	for	store.	
Da	er	det	lettere	å	si	ja	til	å	delta	innledningsvis.	Følgende	anbefales:	

11.	 Bruk	tid	på	utformingen	av	avtalen	–	ta	i	videst	mulige	omfang	høyde	for	evt.	uenigheter	og	uklarheter	på	
forhånd.	Det	kan	eksempelvis	være	i	form	av	en	klar	rolle-	og	oppgavefordeling,	avklaring	av	økonomien	i	
prosjektet	og	en	beskrivelse	av	hvordan	samarbeidet	avsluttes.

12.	 En	skriftlig	avtale	forplikter	på	en	annen	måte	enn	andre	avtaler.	Bruk	dette	positivt	for	å	skape	et	godt	samar-
beidsgrunnlag,	men	pass	også	på	ikke	å	love	mer	enn	partene	kan	holde.

13.	 Sørg	for	at	få	avtalen	drøftet	og	godkjent	i	organisasjonens	styre	og	blant	kommunens	ledere.	Det	gir	et	prosjekt	
mer	gjennomslagskraft	og	lengre	levetid.

14.	 En	skriftlig	avtale	kan	skape	større	synlighet	blant	borgere,	lokalmedier,	andre	foreninger	og	politikere	enn	
uformelle	samarbeidsavtaler.

15.	 Både	frivilligheten	selv	og	kommunen	har	stor	nytte	av	at	frivilligheten	har	en	kompetent	ledelse	og	organise-
ring	som	har	kontinuitet	over	tid.	Hva	bør	gjøres	for	å	sikre	kontinuitet	under	gjennomføringen	gjennomføring	av	
oppgavene	er	viktig	å	avklare	på	forhånd.	

Eksempel	på	samarbeidsavtale	står	bakerst	i	meldingen.

9.1 Partnerskap – på vei mot en ny samarbeidskultur?
Et	partnerskap	er	et	forpliktende,	gjensidig	fordelaktig	og	dialogbasert	samarbeid	mellom	frivillige	organisasjoner	
og	øvrige	aktører,	som	ved	å	kombinere	sine	ressurser	og	sin	kompetanse	arbeider	sammen	for	å	utvikle	sosiale	
aktiviteter.	Gode	partnerskap	kjennetegnes	av	felleskap	og	likeverd	som	igjen	kan	skape	synergier	som	fører	
samarbeidsprosjektet	et	skritt	videre.	

Partnerskap	er	riktig	plattform	å	bruke	når	man	skal	finne	nye	måter	å	utføre	en	oppgave	på.	Sagt	med	andre	ord	er	
partnerskapets	grunntanke	at	partnerne	deltar	på	samme	”arena”,	og	derfra	løser	en	oppgave	i	fellesskap.	Partnerne	
forplikter	seg	til	dialog	og	likeverd.

En	partnerskapsavtale	inneholder	et	mål,	
men	ikke	en	fast	bestemt	metode	for	
hvordan	partene	skal	oppnå	målet.	Det	å	
finne	løsningen	sammen	er	innovativt.

Denne tegningen iLLUstrerer De 
ULike grADene Av sAmArBeiDsformer. 
HoveDpoenget er å veLge riktig form 
tiL riktig UtvikLingsprosjekt eLLer 
sAmArBeiD.
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10. Forslag til tiltak
Asker	kommune	skal	utvikle	seg	i	takt	med	endringene	og	vil	derfor	ta	i	bruk	innovative	metoder	for	å	nå	målene	
nedfelt	i	denne	meldingen.

Asker	kommune	har	et	frivillighetsutvalg,	en	koordinator,	en	konferanse,	tilskuddsordninger,	frivillighetens	hus	og	
frivilligsentraler	og	en	frivillighetsportal.	

Frivillig	sektor	kan	være	stolte	av	å	telle	mer	enn	360	organisasjoner	i	Asker.

De	forslagene	til	tiltak	og	prosjekter	som	her	beskrives,	skal	bygge	videre	på	allerede	etablerte	gode	ordninger	og	
imøtekomme	utviklingen	lokalt	og	nasjonalt.	Gjennomføringen	innarbeides	i	rullerende	handlingsprogram,	og	de	
foreslåtte	tiltakene	ansees	som	viktige	for	at	målene	skal	nås.

10.1. Ny frivilligsentral/Nærmiljøsentral på Holmen

«Møteplassen mellom mennesker» Norges frivilligsentraler
Befolkningsveksten	i	Asker	medfører	behov	for	å	bygge	ut	og	videreutvikle	nye	nærmiljøområder.	Plasseringen	av	
disse	områdene	er	vedtatt	i	Asker	kommunes	planverk.	Holmen	vil	være	et	slikt	videreutviklingsområde.	

En	ny	frivilligsentral	i	Asker	med	lokal	forankring	i	Holmenområdet	vil	kunne	arbeide	med	tilhørighet	og	inklude-
ring.	Rundt	380	frivilligsentraler	i	Norge	mottar	i	dag	støtte	fra	Kulturdepartementet.	Departementet	definerer	
retningslinjene	for	arbeidet.	Eieren	av	sentralen	kan	være	en	frivillig	organisasjon	eller	kommunen.	Frivilligsentra-
ler/nærmiljøsentraler	skal	være	en	lokalt	forankret	møteplass,	åpen	for	alle	som	har	lyst	til	å	delta	innen	frivillig	
virksomhet.	Sentralen	skal	utvikles	av	menneskene	som	er	knyttet	til	sentralen.	Sentralen	skal	være	et	kraftsenter	
og	kontaktpunkt	for	mennesker,	foreninger/lag	og	det	offentlige.

Asker	kommune	søker	samarbeidspartnere	eller	initierer	til	opprettelse	av	en	organisasjonseid	ny	frivilligsentral	på	
Holmen.	Statstilskuddet	brukes	til	å	dekke	deler	av	lønnskostnadene	til	daglig	leder.	Maksimalt	tilskudd	forutsetter	
daglig	leder	ansatt	i	100	%	stilling	og	minimum	40	%	lokal	finansiering	av	driften.	

Ny	frivilligsentral	skal	gjøre	det	lett	å	være	frivillig	på	Holmen	som	enkeltperson,	og	antall	frivillige	registreres	i	
henhold	til	målindikatorer/nøkkeltall.	

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	tidsrommet	2014-2015.

10.2. Idretts SFO ved alle barneskoler i Asker
Idretts-SFO	tilbudet	ved	Heggedal	skole	er	et	eksempel	på	samhandling	mellom	frivillige	og	kommunen	for	å	
utvikle	nye	og	innovative	løsninger	som	gir	vinn-vinn	situasjoner.	

Tiltaket	kom	i	stand	da	man	så	med	bekymring	på	at	barna	sluttet	på	SFO	alt	i	midten	av	3	trinn.	Tilbudet	har	vært	
vellykket	da	barna	nå	blir	lenger	i	SFO,	og	skolen	erfarer	at	gjennom	prosjektet	kommer	lokale	aktører	som	
besteforeldre	og	idrettsorganisasjoner	inn	i	SFOtiden	og	tilbyr	sine	tjenester.	Dette	er	gjort	mulig	gjennom	å	åpne	
opp	for	dialog	via	prosjektet	og	ved	hjelp	av	en	person	dedikert	til	å	være	kommunens	ressurs	på	akkurat	dette	
område.	

Forslaget	til	løsning	er	derfor	at	SFO	styrerne	i	Asker	kan	etablere	et	samarbeidsforum	for	etablering	av	Idretts	SFO	
ved	alle	barneskoler.	Idretts	SFO	skal	være	et	tilbud	som	gir	alle	barn	mulighet	til	å	erfare	forskjellige	idrettsgrener	
og	derigjennom	få	mulighet	til	å	oppleve	gleden	ved	aktivitet.	Tilbudet	bør	være	gratis	for	alle	og	inngår	som	en	
del	av	SFObetalingen.	Aktører	fra	nærmiljøet	og	kulturorganisasjoner	i	lokalmiljøet	kan	også	inviteres	inn	i	
prosjektet	der	dette	er	hensiktsmessig.	Samarbeid	med	sentrale	aktører	om	aktivitet	utenfor	nærmiljøet	som	for	
eksempel	Asker	Frisk	og	tilsvarende	organisasjoner	kan	vurderes.	

Idretts	SFO	ved	alle	barneskoler	skal	gjøre	det	lett	å	være	frivillig	som	enkeltperson,	og	antall	frivillige	registreres	i	
henhold	til	målindikator/nøkkeltall.

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	løpet	av	2014.
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10.3. Kunnskap og kompetanseheving
Asker	kommune	ønsker	å	være	i	front	innen	samfunnsutvikling.	For	å	kunne	styre	utviklingen	i	riktig	retning	
fremover,	vil	det	være	ytterligere	behov	for	kunnskap	og	opplæring	innen	frivillig	sektor.	

Følgende	kunnskap	etterlyses:

•	 Hva	er	den	lokale	frivillige	sektors	status	i	forhold	til	nasjonale	mål?

•	 Hva	har	vært	endringen	lokalt	de	siste	20	år	og	-	hva	er	forventet	utvikling?

•	 Hvilken	kompetanse	finnes	blant	Askers	befolkning,	og	hvordan	stimulerer	vi	til	deltakelse	fra	de	som	innehar	
ønsket	kompetanse?

Mange	askerbøringer	kan	delta	i	frivillig	arbeid	hvis	oppgavene	legges	til	rette.	Tilretteleggingen	kan	gjøres	av	
kommunen	og	organisasjonene.	Det	har	blitt	mer	krevende	å	administrere	en	frivillig	organisasjon.	For	å	under-
bygge	og	støtte	visjonen	om	at	det	skal	være	lett	å	være	frivillig	i	Asker,	bør	det	utvikles	og	gjennomføres	kompe-
tansegivende	”foreningskurs”	for	organisasjoner,	medlemmer	og	styremedlemmer.	Noen	av	de	større	frivillige	
organisasjonene	har	allerede	dette	i	sin	portefølje,	slik	at	det	bør	være	mulig	å	bygge	på	opparbeidet	erfaring.	
Kursene	bør	dekke	alle	sentrale	funksjoner	(alle	roller)	i	en	frivillig	organisasjon,	herunder	søknadsskriving	(midler/
finansiering),	bruk	av	Altinn.no	for	å	registrere	og	gjøre	endringer	etc.

Følgende	temaer	kan	være	aktuelle	for	kurs:

•	 Tilskuddsordninger

•	 Samarbeidsavtaler

•	 Innovasjon/rekruttering

•	 Styrearbeid,	organisasjonsdrift	generelt	

•	 Sosiale	medier	

Kunnskapssenteret	kan	være	en	sentral	aktør	i	gjennomføringen	av	dette	tiltaket	i	samarbeid	med	tidligere	og	
nåværende	styremedlemmer	i	ulike	frivillige	organisasjoner.	

Kunnskap	og	kompetanse	skal	gjøre	det	lettere	å	drive	en	frivillig	organisasjon,	og	antall	nystartede	og	tidligere	
organisasjoner	registreres	i	henhold	til	målindikator/nøkkeltall.

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	løpet	av	2014.

10.4. Frivillighet innen folkehelsearbeidet
Det	bør	initieres	til	et	samarbeid	for	å	finne	løsninger	på	sentrale	utfordringer.	Partnerskapsmodeller	bør	vurderes		
i	innovative	prosesser.

Gjennom	hovedvisjonen	«	Asker	–	mulighetens	kommune»	uttrykkes	mål	om	at	det	skal	være	godt	å	bo	i	Asker	
kommune	i	alle	livssituasjoner.	En	samfunnsutvikling	som	styrker	innbyggernes	og	lokalsamfunnets	mulighet	til	å	
ta	ansvar	for	egen	helse,	trivsel	og	mestring	har	på	kort	og	lang	sikt	stor	betydning	for	folks	helse.	Forebygging	og	
tidlig	innsats,	helhet	og	samhandling,	god	kvalitet	og	nødvendig	kompetanse	skal	bidra	til	at	kommunen	blir	
landsledende	på	folkehelsearbeid.

Et	av	satsningsområdene	i	Askers	folkehelseplan	vil	handle	om	psykisk	helse.	Tilbakemeldinger	fra	organisasjoner	
som	arbeider	med	ensomme	mennesker	bosatt	i	Asker	forteller	om	et	stort	behov	for	besøk.	Andre	aktuelle	forhold	
vil	avdekkes	gjennom	kommunes	arbeid	med	ny	folkehelseplan.	

Mulige	temaer	for	et	eventuelt	partnerskap	kan	være:	

•	 Ensomhet

•	 Overvekt	og	dårlig	helse	blant	grupper

•	 Språkvanskeligheter

Regionssenter	for	folkehelse	på	Sem	i	samarbeid	med	frivillighetsutvalget	kan	være	naturlige	partnere	i	dette		
arbeidet.	Inspirasjon	kan	bla	hentes	fra	Arendal	hvor	de	har	gjennomført	et	prosjekt	kalt	«Med	hjerte	for	Arendal»

Antall	avtaler	med	to	eller	flere	samarbeidspartnere	for	å	løse	samfunnsoppgaver	registreres	i	henhold	til	må-	
lindikatorer/nøkkeltall.

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	løpet	av	2015.
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10.5 Besøksvennordningen styrkes ved samarbeid  
med næringslivet
Med	den	nye	veiledere	ISO	26000-	samfunnsansvar,	skapes	det	en	forventning	om	at	næringslivet	skal	bidra	i	en	
positiv	samfunnsutvikling	også	utover	det	å	utføre	effektiv	produksjon	av	varer	og	tjenester.	Næringslivet	i	Asker	
har	signalisert	at	de	ønsker	gode	prosjekter	som	gjør	det	lettere	å	samarbeide.	Beboere	ved	Askers	bo	og	omsorgs-
sentre	samt	hjemmeboende	mennesker	(i	hovedsak	over	85	år)	melder	om	stort	behov	for	flere	besøksvenner.	
Mange	kommer	ikke	ut	på	enkle	turer.	Mange	har	ingen	å	snakke	med.

Asker	Røde	Kors	og	menighetene	gjør	en	stor	innsats,	men	besøksvenner	
mangler.	Det	foreslås	derfor	at	det	utarbeides	samarbeidsavtaler	mellom	
Asker	kommune	og	den	enkelte	bedrift	hvor	det	den	enkelte	bedrift	støtter	
hver	sin	institusjon	med	en	besøksvennordning.	En	styringsgruppe	med		
eget	mandat	-	nedsatt	av	Asker	kommune	og	Asker	Næringsråd	i	fellesskap	
foreslås	etablert	for	å	utrede	saken.	

Antall	avtaler	med	to	eller	flere	samarbeidspartnere	om	å	løse	samfunns-	
oppgaver	registreres	i	henhold	til	målindikatorer/nøkkeltall.	

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	løpet	av	2014-2015.

10.6 Eksisterende samarbeidsavtaler evalueres og videreutvikles. 
Nye vurderes inngått

Det	bør	kontinuerlig	arbeides	for	å	utvikle	hensiktsmessige	samarbeidsformer	mellom	kommune	og

frivillige.	Når	tunge	oppgaver	skal	gjennomføres	er	det	viktig	å	definere	roller	og	ansvarsfordelinger	som	ivaretar	
frivillighetens	uavhengighet	og	egenart.

Det	eksisterer	i	dag	mange	samarbeidsavtaler	som	sannsynligvis	kan	forbedres	til	fordel	for	alle	parter.	Nye	avtaler	
bør	inngås.	

Følgende	samarbeidsavtaler	foreslås	gjennomgått/endret	eller	inngått:

•	 Tilskuddsmidler	til	drift	av	frivilligsentraler-	Samarbeidsavtale	inngås

•	 Kulturuken	inngår	hvert	år	en	samarbeidsavtale	med	kommunen	hvor	alle	de	avdelingene	som	skal	bistå	
signerer-	regnskap,	kulturhus,	kulturskole,	sykehjem,	skoler	osv.

•	 Folkehelseplan-	partnerskapsavtale	inngås

•	 Asker	velforbund-	samarbeidsavtale	videreutvikles

•	 Asker	kulturelle	fellesråd-	samarbeidsavtale	inngås

•	 	Asker	Idrettsråd	–	samarbeidsavtale	videreutvikles

Antall	avtaler	med	to	eller	flere	samarbeidspartnere	om	å	løse	samfunnsoppgaver	registreres	i	henhold	til	målindi-
katorer/nøkkeltall.

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	løpet	av	2014-2015.

” Det beste for et 
  menneske er et 
  annet menneske.”  
 Norges Røde Kors
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10.7. Videreutvikle nettsiden
Mange	organisasjoner	i	Asker	er	ikke	registrert	i	kommunens	organisasjonsregister	på	www.frivilligasker.no	Men	vi	
kan	finne	dem	i	andre	registre,	som	frivillighetsregisteret	i	Brønnøysund.	Både	Asker	kommune	og	de	frivillige	
organisasjonene	vil	være	tjent	med	et	mest	mulig	komplett	register.	Det	er	i	dag	vanskelig	både	for	kommunen	og	
organisasjonene	å	nå	ut	med	informasjon.

Det	forslås	å	tilby	frivillige	organisasjoner	en	økonomisk	støtte	hvis	de	melder	inn	sin	organisasjon	i	www.frivilligi-
asker.no	samt	oppgir	medlemstall	etc.	Støtten	utbetales	ved	etablering	og	ved	oppdatering	en	gang	i	året.	Det	
foreslås	å	videreutvikle	www.frivillighetiasker.no	gjennom	å	se	på	mulige	tekniske	løsninger	for	å	samkjøre	
registreringer	gjort	ved	andre	nettsteder.	

Frivillighetsportalen	skal	gjøre	det	lett	å	registrere	antall	medlemskap	og	antall	organisasjoner	i	henhold	til	
målindikator/nøkkeltall.

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	løpet	av	2014.

10.8. Nærmiljørekruttering
Yngre	aldersgrupper	har	mindre	kunnskap	om	tradisjonelt	organisasjonsarbeid,	andre	har	falt	utenfor.	Enkelte	
minoritetsinnbyggere	har	liten	kunnskap	om	tradisjonelt	foreningsarbeid.	Gjennom	kunnskap	fra	arbeid	utført	i	
blant	annet	i	Groruddalen,	vet	man	at	organisasjonsarbeidet	må	utføres	nært	på	innbyggerne.	Det	kan	være	
vanskelige	å	motivere	til	deltakelse	gjennom	ordinære	invitasjoner.	

Det	foreslås	derfor	å	etablere	en	stilling	som	nærmiljøkoordinator	som	i	samarbeid	med	Asker	velforbund	finner	
gode	arbeidsmetoder.	Følgende	kan	være	relevant	å	vurdere:

•	 Å	oppsøke	nyinnflyttede

•	 Aktiv	relasjonsbygging	og	opplæring

•	 Kurs	i	styrearbeid

Nærmiljørekruttering	skal	gjøre	det	lett	å	engasjere	enkeltfrivillige,	etablere	nye	organisasjoner	og	støtte	eksiste-
rende.	Antall	medlemmer	og	organisasjoner	registreres	i	henhold	til	målindikatorene/nøkkeltall.	

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	løpet	av	2014-2015.

10.9. Håndbok i frivillig arbeid - digital versjon
Samarbeid	på	tvers	av	kommunale	sektorer	og	frivillige	organisasjoner	for	å	finne	innovative	løsninger	på	dagens	
og	fremtidens	samfunnsutfordringer,	er	krevende	og	oppleves	ikke	alltid	som	belønnende	i	første	omgang.	Gode	
modeller	for	hvordan	man	bør	gå	frem	kan	være	nødvendig.	Disse	kan	beskrives	i	en	digital	håndbok.

Det	foreslås	derfor	at	frivillig	sektor	i	samarbeid	med	kommunens	ansatte	utarbeider	en	digital	håndbok	for	
fremgangsmåten.	Her	kan	erfaringer	fra	lignende	arbeid	gjennomført	i	Danmark	gi	viktig	inspirasjon.	

Håndbok	i	frivillig	arbeid	skal	gjøre	det	lettere	å	etablere	samarbeid	mellom	to	eller	flere	parter.	Antall	avtaler	med	
to	eller	flere	samarbeidspartnere	om	å	løse	samfunnsoppgaver	registreres	i	henhold	til	målindikatorer/nøkkeltall.

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	løpet	av	2014.
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10.10. Markedsføring frivillig sektor
Vi	lever	i	et	samfunn	hvor	gode	formål	konkurrerer	om	oppmerksomheten	på	lik	linje	med	kommersielle	interesser.	
Noen	kaller	dette	«Oppmerksomhetsøkonomi»	Frivillig	sektor	skal	nå	frem	med	sin	informasjon	i	konkurranse	med	
andre	aktører.	Frivillig	sektor	produserer	flotte	«produkter»,	men	benytter	få	ressurser	på	å	markedsføre	dette.	
Internett	alene	dekker	ikke	behovet	for	å	få	ut	informasjon	til	innbyggerne.	Frivillig	sektor	etterlyser	hjelp	til	å	
markedsføre	sine	aktiviteter.

Følgende	markedsføring	er	ønsket:

•	 Kinoreklame

•	 Flytogreklame

•	 Velkommen	som	frivillig	i	Asker

•	 Organisasjonsinformasjon	til	alle	husstander

•	 Nyinnflyttede	får	organisasjonsinformasjon

•	 Ordfører	deler	ut	diplom	til	deltakere

	Vurdere	hvordan	de	ulike	nettportalene	for	markedsføring	av	frivillig	virksomhet	kan	samordnes	og	utveksle	
informasjon.	Dette	gjelder	både	kommunens,	organisasjonenes	og	medienes	portaler.

Det	foreslås	å	se	på	mulighetene	for	å	få	til	en	felles	markedsføring	av	frivillig	sektor	som	kan	gjøre	det	lettere	å	
engasjere	enkeltfrivillige,	etablere	nye	organisasjoner	og	støtte	eksisterende	organisasjoner	gjennom	informasjon.	
Registreres	i	henhold	til	målindikatorene/nøkkeltall.

Tiltaket	foreslås	innarbeidet	i	løpet	av	2014-2015
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11. Forslag samarbeidsavtale 

sAmArBeiDsAvtALe

Denne	avtalen	er	inngått	mellom:

og	forening,	lag,	klubb:

Beskrivelse	med	navn	på	prosjektet	og	kort	om	innhold:

Frivillig	innsats	utøves	(sted):

Tidsperiode:	 (så	presis	tidsangivelse	som	det	er	behov	for,	for	den	aktuelle	tjenesten).

Vennligst	gi	beskjed	til	kontaktpersonen	i	kommunen:

dersom	du	blir	forhindret	fra	å	møte	som	avtalt.

Kontaktpersonen	i	forening:

Fødselsdato:

Foreningens	adresse:

Foreningens	tlf:

Foreningens	mailadresse:

Asker	kommune	må	følge	gjeldende	lovverk	mht	taushetsplikt	og	politiattest	knyttet	til	kommunens	tjenester	for	

våre	brukere.

Kryss	av	for	følgende:	

Taushetsplikterklæring	er	underskrevet:	 Ja		 	 Ikke	relevant		 		

Politiattest	fremlagt:	 Ja		 	 Ikke	relevant		 	

Er	gjort	kjent	med	Asker	kommunes	etiske	retningslinjer	(vedlagt):	 Ja		 	 Ikke	relevant		 	

Jeg	samtykker	i	at	Asker	kommune	registrerer	disse	opplysningene	om	foreningen:	 Ja		 	 Nei		 	

Jeg	samtykker	i	at	foreningens	engasjement	publiseres	på	kommunens	nettside:	 Ja		 	 Nei		 	

Har	organisasjonen	tegnet	ansvarsforsikring	for	sine	medlemmer?	 Ja		 	 Nei		 	

Sted:

Underskrift	begge	parter:

	 Tlf:

	

	

	

	 Dato:	
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12. Forsikringsordninger  
for frivillige
Selv	om	Asker	kommune	ikke	har	arbeidsgiveransvar	overfor	enkeltpersoner,	lag	og	foreninger	som	jobber	frivillig,	
har	kommunen	forsikringsordninger	for	dem	som	inngår	en	samarbeidsavtale	med	kommunen.	Denne	samarbeids-
avtalen	klargjør	hvilken	forsikring	som	gjelder	for	den	enkelte	oppgave.

Kommunens	ansvarsforsikring	vil	derimot	gjelde	for	dem	som	utøver	frivillig	innsats	i	kommunen;	dette	for	å	sikre	
at	det	finnes	en	forsikringsordning	dersom	den	frivillige	påfører	en	skade	på	en	person	eller	ting.	Dersom	den	
frivillige	imidlertid	blir	skadet	selv,	har	kommunen	i	utgangspunktet	ingen	plikt	til	å	etablere	ulykkesforsikring	og	
kan	ikke	dekke	skaden	gjennom	kommunens	yrkesskadeforsikring.

Kommunen	vil	derfor	se	på	muligheten	for	å	etablere	en	ulykkesforsikring	for	frivillige	enkeltpersoner	med	
samarbeidsavtale	med	kommunen.	Forsikringen	må	da	avtales	i	forhold	til	den	enkelte	oppgave.	
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