Plan for samhandling mellom frivillig sektor
og Helse, omsorg og sosiale tjenester
-SAMMEN OM FREMTIDEN

Vedtatt av bystyret den 5. september 2018.
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Sammen om fremtiden
Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer
seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for
samfunnet.
«Plan for samhandling mellom frivillig sektor og Helse, omsorg og sosiale tjenester» er
Haugesund kommune sin plan for samarbeid med frivillig sektor innen tjenesteområdet
Helse, omsorg og sosiale tjenester.
De frivillige gjør en stor innsats og gjør en forskjell i Haugesund kommune. Frivillige er aktive
innbyggere som er med på å ta ansvar for lokalsamfunnet sitt, og som gir noe av seg selv.
Haugesund kommune ønsker å bygge opp om og støtte frivillige sektor. Dette vises også
igjen i budsjettbehandlingen de siste år, der det blant annet ble vedtatt for budsjettet for 2017
under verbalpunkt 16: «Bystyret ber rådmannen om at nye midler til «frivillighet» blir brukt til
å synliggjøre kommunens rolle som koordinator for organisasjoner innen kultur og
folkehelse.» Videre for budsjettet for 2018: «Bystyret ber rådmannen i løpet av 2018 legge
frem en sak om frivillighetskoordinator i kommunen. Dette må sees i sammenheng med
avtalen med Norsk Folkehjelp og midler til frivillighetsfunksjon som er avsatt i budsjett.»
I «Temaplan helse, omsorg og sosiale tjenester 2017 – 2020» har frivillig sektor fått et eget
kapittel; Samarbeid med frivillig sektor. Her kommer det frem følgende mål for helse, omsorg
og sosiale tjenester:




Haugesund kommune skal legge til rette for at ressurser innen frivilligheten kan
realiseres
frivillig sektor skal supplere og understøtte det kommunale tjenestetilbudet som gis
frivillig sektor skal ha en rådgivende rolle på systemnivå

For å nå målsettingene er det satt opp fem tiltak, der ett av tiltakene er å «utarbeide egen
handlingsplan for samarbeid med frivillig sektor innenfor helse og omsorg». Dette er
bakgrunnen for at denne planen blir laget. Videre inngår denne planen inn i planstrategien til
helse, omsorg og sosiale tjenester, som i tillegg består av demensplan og plan om
velferdsteknologi.
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Grunnlagsdokumenter
Dokumenter som er lagt til grunn for planen nevnes blant annet:
Temaplan helse, omsorg og sosiale tjenester 2017 – 2020
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2030
De ti frivillighetspolitiske bud
Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 – 2020)
Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor
Samarbeid mellom frivillige og kommuner
Om frivilligsentraler og tilskudd
«Regionplan for folkehelse i Rogaland 2013 – 2017»
Regjeringen vil også legge frem en ny frivillighetsmelding for behandling i Stortinget høsten
2018. Dette for å legge til rette for en levende og selvstendig frivillighet i fremtiden. Den
forrige meldingen, St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, kom i 2007.
Frivillig arbeid er også solid forankret i plandokumentet «Kommuneplanens samfunnsdel
2014 – 2030» til Haugesund kommune, innenfor områdene «Å leve» og «Å bevege seg».
Dette er to av de fem satsningsområdene i planen.
Sentralt i arbeidet rundt frivillighet er Frivillighet Norge, en interesseorganisasjon og
samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De arbeider for en helhetlig
frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk
kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av
ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår. Frivillighet Norge ble stiftet i
2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen
representerer over 50 000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av
medlemmene er minoritetsorganisasjoner.
Fellestjenester helse og omsorg ved Torill Steinagard og Gunnar J. Eljervik står ansvarlig for
utarbeidelse av planen. Frivillig sektor ble invitert til å delta i planarbeidet i møte den
20.02.2017 mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Følgelig ble det opprettet en
arbeidsgruppe med representanter fra organisasjonene som sa seg villige til å delta.
Representantene har vært fra Kirkens Bymisjon Gerd J. Christensen, Norsk Folkehjelp ved
Edel Mikkelsen, Haugesund Frivilligsentral ved Målfrid Vold, Haugesund Røde Kors ved Lars
Nervik og Haugesund Turistforening ved Audhild Sannes. Arbeidsgruppen har hatt en
rådgivende rolle i planarbeidet. Rådmannen vil takke organisasjonene for deltakelsen og
konstruktive innspill i arbeidet med planen. Det understrekes igjen at dette er en plan med
fokus på samhandlingen mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner, og at den er
avgrenset til tjenesteområde helse, omsorg og sosiale tjenester i kommunen i påvente av en
forventet overordnet plan for hele den frivillige sektoren i Haugesund kommune.
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1. Frivillig sektor i Haugesund kommune
Hva er frivillighet, og hvem er det vi omtaler som frivillig sektor? Frivillighet Norge definerer
frivillig virke som «virksomhet, som for det vesentligste er basert på frivillige
gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.»1
Frivillig sektor er da de organisasjoner, lag og foreninger som arbeider med utgangspunkt i at
arbeidet som utføres, er frivillig, og som har et ikke-kommersielt formål. Det er også stor
variasjon i hvordan disse er organisert. Alt i fra små uformelle grupper med en håndfull
medlemmer, til store organisasjoner med mange medlemmer, ansatte og millioner i
omsetning.
Hva er så situasjonen i Haugesund kommune? Hvor mange frivillige lag, foreninger og
organisasjoner har vi i kommunen? Hva arbeider de med? Hvilke mål, ressurser og
utfordringer har de?
For å få svar på disse spørsmålene, er det viktig med kunnskap og fakta om de frivillige
organisasjonene. På bakgrunn av dette vil Haugesund kommune engasjere Frivillighet Norge
for å gjennomføre en kartleggingsundersøkelse blant de frivillige organisasjonene i
kommunen. I den anledning har Haugesund kommune fått kr 60 000,- i tilskudd fra Rogaland
fylkeskommune for å gjennomføre denne undersøkelsen. Denne danner grunnlaget for en
rapport som sier noe om hvilke typer og lag som finnes i kommunen, egne ressurser, mål og
utfordringer, og eksisterende samarbeid og samarbeidspotensiale med organisasjoner,
næringsliv og kommunen. Denne rapporten vil være et svært viktig grunnlag for det videre
arbeid med frivillig sektor langt ut over helse, omsorg og sosiale tjenester som denne planen
er knyttet til.

Tiltak

Ansvar

1.1 Kartlegge frivillig sektor i kommunen,
gjennomføres av Frivillighet Norge.
1.2 Lage oversikt over frivillige lag og organisasjoner
innen helse, omsorg og sosiale tjenester.

1

Hentet fra Frivillighet Norge sine nettsider.
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Helse, omsorg
og sosiale
tjenester
Helse, omsorg
og sosiale
tjenester

Tid

Kostnad

2018

Kr 95 000,-

2018

2. Samarbeid
Frivillig sektor er beskrevet som «selve hjertet som får lokalsamfunnet til å pulsere». På
landsbasis representerer dette ca.150 000 årsverk og en verdiskapning tilsvarende ca. 125
milliarder kroner.2 Men selv om kommunene og frivilligheten jobber mot de samme målene,
har bare 13 prosent av kommunene etablert en frivillighetspolitikk.3 Dette viser at det er et
stort potensiale for kommunene i å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner. Legger
kommunen til rette for samarbeid, vil det gi en aktiv og voksende frivillig sektor.
Ett tiltak er å skape faste møteplasser for samarbeidet med frivillig sektor. Ett annet tiltak er
at kommunen tar frivillige lag og organisasjoner med på råd i saker som berører dem.
I mange andre kommuner har frivillighetskoordinator sin funksjonen på generelt grunnlag en
viktig rolle i samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen, jamfør punkt 6
Frivillighetskoordinator i denne planen.

Tiltak
2.1 Fortsatt ha regelmessige møter med
representanter fra frivillig sektor.

2.2 Gjensidig utveksling av informasjon om
kurs/opplæring som representanter fra frivillig
sektor og kommunen kan ha nytte av.
2.3 Bruke kommunens nettside aktivt for å dele
informasjon.
2.4 Systematisere og oppdatere informasjon om
frivillig sektor på kommunens nettsider.
2.5 At kommunen og frivillig sektor i fellesskap
finner og etablerer nye samarbeidsområder.

2
3

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
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Ansvar

Tid

Helse,
omsorg og
sosiale
tjenester

Kvartalsvis

Alle

Kontinuerlig
Kontinuerlig

Frivillighetskoordinator

Årlig, på
vårparten

Alle

Kontinuerlig

Kostnad

3. Tilrettelegging
En kommune som organisasjon favner om mye i et samfunn, uavhengig om det er store byer
eller små lokalsamfunn. Enten det er snakk om helse og omsorg, skole, natur og miljø, brann
og redning, er kommunen sentral. Og mange av frivillige lag og organisasjoner er rettet mot
de samme områdene.
Det skal være enkelt å være frivillig. Samarbeid mellom kommune og frivillig sektor blir da
sentralt. Og for å få til et best mulig samarbeid, er det viktig med tilrettelegging. Tiden som
brukes på byråkrati er tid som kan brukes på frivillig arbeid. Det er derfor av betydning at
kommunen ser på, og gjennomfører tiltak som blant annet forenkler søknadsskriving,
rapportering og kontakt med kommunen. Ved for eksempel å være tilknyttet
«Tilskuddsportalen» gis frivillige lag og organisasjoner mulighet til lettere å søke tilskudd
mange steder. Og ved økte inntekter i form av tilskudd, økes mulighetene til å nå
målsettingene.

Tiltak
3.1 Fortsatt tilbud om opplæring i, og bruk av
Tilskuddsportalen.
3.2 Vurdere eksisterende rutiner for tilskudd.
3.3 Lage standard kontrakt for frivillige som arbeider
innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester.
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Ansvar

Tid

Servicesenteret

2018

Servicesenteret

2018

Helse, omsorg
og sosiale
tjenester

2018

Kostnad

4. Forutsigbarhet
Haugesund kommune vil fortsette praksisen med å formalisere avtaler om samarbeid med
frivillige lag og organisasjoner.
Haugesund kommune legger til grunn at vilkårene for frivillig sektor i kommunen skal være
forutsigbare, slik at det skaper bærekraftig drift og utvikling hos de frivillige organisasjonene.
For de lag og foreninger som har behov for det, vil kommune stille egnede lokaler til
disposisjon etter nærmere fastsatte regler som skal utarbeides. Det er en målsetting om at
eksempel bydelshus, skoler og Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter utnytter ledig
kapasitet bedre på ettermiddags- og kveldstid.

Tiltak

Ansvar

Tid

4.1 Lage nye, og forlenge eksisterende
samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner.

Rådmannen

Årlig

4.2 Haugesund kommune vil utarbeide regler
som legger til rette for at frivillige organisasjoner
kan bruke lokaler i kommunale bygg.

Rådmannen

2019

6

Kostnad

5. Kommunal støtte
Tilskudd fra Haugesund kommune blir administrert av Servicesenteret ut fra søknader som
er mottatt fra lag og organisasjoner.
Tilskudd tildeles etter de retningslinjer som er vedtatt og innenfor de budsjettmessige
rammer som årlig stilles til disposisjon fra bystyret gjennom kommunens økonomiplan.
Frie midler er en forutsetning for at frivilligheten kan vokse på egne premisser.
Kommunen vil med retningslinjene for tilskudd og styrke frivillig sektor i kommunen, blant
annet ved at:





De frivillige organisasjonene gis gode og forutsigbare rammevilkår.
Arbeid rettet mot barn, unge og vanskeligstilte grupper skal prioriteres.
Tiltak skal fremme trivsel, helse, gode sosiale forhold samt bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller.
Frivillig engasjement er en av bærebjelkene i en positiv utvikling av samfunnet.

Tiltak
5.1 Tilskuddene ses årlig i sammenheng med
budsjettbehandlingen.

4

Jamfør budsjett 2018
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Ansvar

Tid

Kostnad

Bystyret

Årlig

5 316 000,-4

6. Frivillighetskoordinator
I verbalpunktene til budsjettet for 2018 under punkt 24 står det: «Bystyret ber Rådmannen i
løpet av 2018 legge frem en sak om frivillighetskoordinator i kommunen. Dette må sees i
sammenheng med avtalen med Norsk Folkehjelp og midler til frivillighetsfunksjon som er
avsatt i budsjett.» Dette skal altså ses i sammenheng med avtalen kommunen har med
Norsk Folkehjelp til driften av Haugesund Frivilligsentral, jamfør punkt 7 Frivilligsentral, og i
tråd med bystyrets budsjettvedtak.
En frivillighetskoordinator kan ha mange oppgaver, men blant de som går igjen i andre
kommuner er å være kommunens kontaktledd mot frivillig sektor, oppfølgning og utvikling av
kommunens frivillighetspolitikk. Videre å bidra til å oppfylle kommunens overordnede ansvar
for tverrsektoriell samhandling og tilrettelegging på frivillighetsfeltet, samt legge til rette for
økt kontakt mellom kommunen og frivilligheten og mellom ulike deler av kommunen i saker
på frivillighetsfeltet. Stillingen som frivillighetskoordinator er delvis finansiert i dag, men
rådmannen vil komme tilbake til dette i budsjettbehandlingen for 2019.
Et av dagens samfunnsproblem er at mennesker i alle aldre opplever ensomhet. Av konkrete
tiltak som en fremtidig frivillighetskoordinator kan arbeide med er hvordan rekruttere «unge»
pensjonister til frivillig sektor, og hvordan utfordre og involvere pårørende og frivillige til å
forebygge ensomhet.

Tiltak

Ansvar

Tid

Kostnad

6.1 Opprettelse av kommunal stilling som
frivillighetskoordinator.

Rådmannen

2018

Kr
500 000,-

6.2 Utarbeide plan for frivillig sektor i Haugesund
kommune. Denne skal dekke alle
tjenesteområdene i kommunen.

Rådmannen

2019
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7. Frivilligsentral
Haugesund Frivilligsentral ble opprettet i 1991, og eies og driftes av Norsk Folkehjelp
Haugaland. Midler til drift har frem til 2017 kommet direkte fra departementet, og kommunen
har bidratt med tilleggsbevilgning etter søknad på lik linje som til øvrige foreninger og lag.
Haugesund kommune har i denne perioden videreformidlet statlig driftstilskudd til
frivilligsentralen.
Fra 1. januar 2017 er ansvaret for tildeling av midler til frivilligsentralene overført fra stat til
kommune. Midlene er nå lagt inn i den enkelte kommunes særskilt tildelte
rammetilskuddsmidler, og er ikke øremerket frivilligsentral. Det er ikke krav til 100 % stilling,
og ikke krav til kommunal medfinansiering.
Haugesund Frivilligsentral eies og driftes av Norsk Folkehjelp Haugaland. Andre frivillige
organisasjoner har uttalt at det ikke er uproblematisk at en av de frivillige organisasjonene
driver frivilligsentralen. Haugesund kommune har et godt samarbeid med Haugesund
Frivilligsentral, men har forståelse for at det for mange er utydelig skille mellom
frivilligsentralen og Norsk Folkehjelp Haugaland sine aktiviteter, og at det oppfattes
problematisk at en av aktørene innen frivillig sektor har denne funksjonen. Videre stilles det
spørsmål til om Haugesund Frivilligsentral i stor nok grad har klart å være en nøytral
møteplass for frivillige organisasjoner, og å bidra til synergieffekter ved samarbeid mellom
kommunen og det frivillige organisasjonslivet.
På bakgrunn av ovennevnte vil rådmannen foreslå at kommunen selv ivaretar driften av
frivilligsentralen, og vil komme tilbake til dette i budsjettbehandlingen for 2019.

Samarbeidsavtaler
Oversikt over hvilke organisasjoner Haugesund kommune ved helse, omsorg og sosiale
tjenester har avtale med:






Den norske kirke
Haugesund Frivilligsentral
Haugesund Røde Kors
Son Tetre-senter (Haugesundsprosjektet mot rus, vold og kriminalitet)
Veiledningssenteret for pårørende (N.K.S.)

I tillegg er det inngått avtaler om kjøp av tjenester med Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon.
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Samlet oversikt over tiltak i planen

Tiltak

Ansvar

1.1 Kartlegge frivillig sektor i kommunen,
gjennomføres av Frivillighet Norge.

Helse, omsorg
og sosiale
tjenester
Helse, omsorg
og sosiale
tjenester

1.2 Lage oversikt over frivillige lag og
organisasjoner innen helse, omsorg og
sosiale tjenester.
2.1 Fortsatt ha regelmessige møter med
representanter fra frivillig sektor.
2.2 Gjensidig utveksling av informasjon om
kurs/opplæring som representanter fra frivillig
sektor og kommunen kan ha nytte av.
2.3 Bruke kommunens nettside aktivt for å
dele informasjon.
2.4 Systematisere og oppdatere informasjon
om frivillig sektor på kommunens nettsider.

Tid

Kostnad
2018

2018

95 000

2018

Helse, omsorg
og sosiale
tjenester

Kvartalsvis

Alle

Kontinuerlig
Kontinuerlig

2.5 At kommunen og frivillig sektor i fellesskap
finner og etablerer nye samarbeidsområder.
3.1 Fortsatt tilbud om opplæring i, og bruk av
Tilskuddsportalen.
3.2 Vurdere eksisterende rutiner for tilskudd.
3.3 Lage standard kontrakt for frivillige som
arbeider innenfor helse, omsorg og sosiale
tjenester.
4.1 Lage nye, og forlenge eksisterende
samarbeidsavtaler med frivillige
organisasjoner.
4.2 Haugesund kommune vil utarbeide regler
som legger til rette for at frivillige
organisasjoner kan bruke lokaler i kommunale
bygg.
5.1 Tilskuddene ses årlig i sammenheng med
budsjettbehandlingen.
6.1 Opprettelse av kommunal stilling som
frivillighetskoordinator.
6.2 Utarbeide plan for frivillig sektor i
Haugesund kommune. Denne skal dekke alle
tjenesteområdene i kommunen.

Frivillighetskoordinator

Årlig, på
vårparten

Alle

Kontinuerlig

Servicesenteret

2018

Servicesenteret

2018

Helse, omsorg
og sosiale
tjenester

2018

Rådmannen

Årlig

Rådmannen

2019

Bystyret

Årlig

5 316 000

Rådmannen

2018

500 000

Rådmannen

2019
Sum
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5 411 000

HAUGESUND KOMMUNE
Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telefon: 52 74 30 00
E-post: hos@haugesund.kommune.no
Nettside: www.haugesund.kommune.no
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