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1. Prosjektnamn 

 

Utarbeiding av frivilligpolitikk i Osterøy 

kommune 

Godkjent av Rådmannen: 

 

Siste revisjon godkjent av 

Prosjekteigar:  

Prosjektnummer i 

rekneskapen: 

 

Saksnummer i sak og 

arkivsystem: 

 

2. Bakgrunn 

 Behov for å utvikle ein frivilligpolitikk og utarbeide ein politisk forankra strategi for 

samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen som styrande verktøy for ressursbruk. 

 Det er frå Regjeringa ein nasjonal forventning om auka samarbeid mellom frivillig og 

offentleg sektor – Frivillighetserklæringen. 

 Eit auka samarbeid mellom kommune og frivillig sektor kan bidra til å redusere sosiale 

skilnader. 

 Osterøy kommune har søkt og fått innvilga midlar frå HFK til utvikling av 

frivilligpolitikk. 

 Vedtak i budsjett for 2016 om oppretting av frivilligsentral vår 2016. 

 Behov for tydelege rammer og rolleavklaring for frivilligsentral og frivilligkoordinator. 

 I Folkehelseoversyn for Osterøy kommunen 2016 er det peika på at ei endring i tenester i 

kommunen også påverkar dei sosiale møteplassane. 

3. Prosjekteigar 

 Rådmannen 

    Prosjektleiar  

 Frivilligkoordinator 

4. Formål 

 Utvikle ein politikk som skal vere forpliktande administrativt og politisk nivå i 

kommunen. 

 Nå målsetninga fastesett i kommuneplanen sin samfunnsdel. 

 Styrke frivillig sektor. 

 Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor.  

 Styrke folkehelsa. 

5. Viktige punkt i fastsetjing av mål for frivilligpolitikk 

 Utvikle strategi for auka samarbeid mellom organisasjonane for eit styrka tilbod.  

 Bidra til å utjevne sosiale forskjellar. 

 Utvikle og styrke tilboda i kommunen. 

 Avklare rolle og mandat for frivilligsentral. 

 Utvikle strategi for samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen. 

 Utarbeide strategi for mangfald i tilbod og fellesskap i alle delar av Osterøy kommune. 

6. Rammevilkår  

 Definere roller ut frå gjeldande regelverk. 

 Endring i tilskot til frivilligsentraler frå januar 2017 og bortfall av tidlegare rammevilkår 

for tildeling av midlar til frivilligsentral.  

 Basere kommunens samarbeidsstrategi på KS’ og Frivillighet Norge sin Plattform for 

samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor, men med lokale tilpassingar. 
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7. Avgrensingar  

 Frivilligpolitikken omhandlar kommunen og frivillige lag og organisasjonar. 

8. Viktige styringsdokument 

 Kommuneplanen sin samfunnsdel. 

 Frivillighetserklæringen - Rammer for samarbeid med frivilligheten. 

 Stortingsmelding nr. 39 – Frivillighet for alle. 

 Stortingsmelding nr. 20 - Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. 

 Folkehelseloven:  

Kapittel 2. Kommunens ansvar 

§ 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 

o Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 

forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 

bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen 

mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

o Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 

kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 

tjenesteyting. 

o Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre 

myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, 

uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette 

for samarbeid med frivillig sektor. 

9. Prosjektet sin organisering 

 

Styringsgruppe – Rådmannens leiargruppe 

Prosjekteigar – Rådmannen 

Prosjektleiar - Frivilligkoordinator 

Administrativ arbeidsgruppe – Prosjektleiar med utpeikte representantar frå administrasjonen. 

Politisk arbeidsgruppe – gruppe på 5 medlemmar frå Heradstyret. 

 

10. Budsjett / personalressursar 

 Frivilligkoordinator 
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