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Råd for personer med funksjonsnedsettelse har behandlet saken i møte
10.05.2021 sak 21/21
Votering
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse - vedtak/innstilling
1. Utkast til frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030, samt handlingsprogram for
perioden 2022-2026, sendes på høring.
2. Frist for høring settes til 15. september 2021.

Fylkeseldrerådet har behandlet saken i møte 10.05.2021 sak 19/21
Møtebehandling
Representanten Guri Wold foreslo følgende:
Fylkeseldrerådet i Agder ser behovet for en frivillighetsstrategi for Agder og bifaller
det arbeidet som gjøres med dette. I vår høringsuttalelse har vi vektlagt spesielt de
innspill som kom fram i innspillkonferansen 22.mars
1) Rollefordeling mellom kommunene, fylkeskommunen, frivillighetssentralene og
organisasjonene må avklares.
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2) Fylkeskommunen må sørge for å gjøre egne og andre økonomiske kilders
støtteordninger kjent og tilgjengelig for alle innbyggere. Dette innebærer også
tilgjengelighet på flere språk. Ved tildeling av støtte må det stilles krav i forhold
til LIM-planen. Dette må klargjøres for søkere ved informasjon om tilgjengelige
midler.
3) For å sikre forutsigbarhet og opprettholdelse av aktivitet, må det ytes midler til
drift, ikke bare prosjekter.
4) Fylkeskommunen må skaffe oversikt over - og gjøre kjent for alle innbyggere de lokaler som er tilgjengelige for frivillige organisasjoner med opplysninger
om leievilkår og kontaktinfo. Ved vurdering av egnede lokaler til utlån/utleie
må universell utforming vektlegges.
5) Fylkeskommunen må ta ansvar for regionale kurs og møteplasser for frivillige
organisasjoner, frivillighetssentraler, kommuner og fylkeskommunen etter
disses behov og ønsker.
6) Fylkeskommunen må gi organisasjonene en fast kontaktperson som er lett
tilgjengelig. (Én dør)
7) Søknadsprosess rundt økonomisk støtte og lån/leie av lokaler må gjøres
ubyråkratiske og oversiktlige for søkerne.
8) Fylkeskommunen må bidra til å gjøre de frivillige organisasjonenes tilbud kjent
for alle innbyggere.
9) Organisasjoner som gir tilbud til barn og unge og sårbare grupper, må ha krav
til sine ledere om vandelsattest.
Votering
Enstemmig.
Fylkeseldrerådet - innstilling
Møtebehandling
Fylkeseldrerådet i Agder ser behovet for en frivillighetsstrategi for Agder og bifaller
det arbeidet som gjøres med dette. I vår høringsuttalelse har vi vektlagt spesielt de
innspill som kom fram i innspillkonferansen 22.mars
1) Rollefordeling mellom kommunene, fylkeskommunen, frivillighetssentralene og
organisasjonene må avklares.
2) Fylkeskommunen må sørge for å gjøre egne og andre økonomiske kilders
støtteordninger kjent og tilgjengelig for alle innbyggere. Dette innebærer også
tilgjengelighet på flere språk. Ved tildeling av støtte må det stilles krav i forhold
til LIM-planen. Dette må klargjøres for søkere ved informasjon om tilgjengelige
midler.
3) For å sikre forutsigbarhet og opprettholdelse av aktivitet, må det ytes midler til
drift, ikke bare prosjekter.
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4) Fylkeskommunen må skaffe oversikt over - og gjøre kjent for alle innbyggere de lokaler som er tilgjengelige for frivillige organisasjoner med opplysninger
om leievilkår og kontaktinfo. Ved vurdering av egnede lokaler til utlån/utleie
må universell utforming vektlegges.
5) Fylkeskommunen må ta ansvar for regionale kurs og møteplasser for frivillige
organisasjoner, frivillighetssentraler, kommuner og fylkeskommunen etter
disses behov og ønsker.
6) Fylkeskommunen må gi organisasjonene en fast kontaktperson som er lett
tilgjengelig. (Én dør)
7) Søknadsprosess rundt økonomisk støtte og lån/leie av lokaler må gjøres
ubyråkratiske og oversiktlige for søkerne.
8) Fylkeskommunen må bidra til å gjøre de frivillige organisasjonenes tilbud kjent
for alle innbyggere.
9) Organisasjoner som gir tilbud til barn og unge og sårbare grupper, må ha krav
til sine ledere om vandelsattest.

Ungdommens fylkesutvalg har behandlet saken i møte 10.05.2021 sak 21/21
Votering
Fylkeskommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt.
Ungdommens fylkesutvalg - innstilling
1. Utkast til frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030, samt handlingsprogram for
perioden 2022-2026, sendes på høring.
2. Frist for høring settes til 15. september 2021.

Brukerpanel for Agder har behandlet saken i møte 10.05.2021 sak 18/21
Votering
Fylkeskommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Brukerpanel for Agder - innstilling
1. Utkast til frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030, samt handlingsprogram for
perioden 2022-2026, sendes på høring.
2. Frist for høring settes til 15. september 2021.
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Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har behandlet saken i møte
19.05.2021 sak 34/21
Møtebehandling
Representant Tore Askildsen (KrF) fremmet følgende endringsforslag til det
første delmålet: «Innen 2030 har alle kommunen på Agder vedtatt egen
frivillighetsstrategi» endres til «Innen 2025 har alle kommunene på Agder…..»
Votering
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
KrFs endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet - innstilling
1. Utkast til frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030, samt handlingsprogram for
perioden 2022-2026, sendes på høring.
2. Frist for høring settes til 15. september 2021.
Endring av det første delmålet:
Innen 2030 har alle kommunene på Agder vedtatt egen frivillighetsstrategi» endres til
«Innen 2025 har alle kommunene på Agder…..»

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 08.06.2021 sak 86/21
Møtebehandling
Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) fremmet følgende endringsforslag til
det første delmålet:
«Innen 2030 har alle kommunen på Agder vedtatt egen frivillighetsstrategi» endres til
«Innen 2025 har alle kommunene på Agder…..»
Votering
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
KrFs endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget - vedtak
1. Utkast til frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030, samt handlingsprogram for
perioden 2022-2026, sendes på høring.
2. Frist for høring settes til 15. september 2021.
Endring av det første delmålet:
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Innen 2030 har alle kommunene på Agder vedtatt egen frivillighetsstrategi» endres til
«Innen 2025 har alle kommunene på Agder…..»
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Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 – høring
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
1. Utkast til frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030, samt handlingsprogram for
perioden 2022-2026, sendes på høring.
2. Frist for høring settes til 15. september 2021.
Vedlegg
Frivillighetsstrategi for Agder Høringsutkast
Kunnskapsgrunnlag og medvirkning
Handlingsprogram Høringsutkast
Frivillighet Norge Innspill til frivillighetsstrategi for Agder fylkeskommune
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Sammendrag
Fylkesutvalget i Agder vedtok oppstart av arbeidet med en frivillighetsstrategi for
Agder høsten 2020. Nå foreligger utkastet til strategien og fylkeskommunedirektøren
foreslår at strategien, med forslag til handlingsprogram for perioden 2022-2026,
sendes på høring frem til 15. september 2021.
Saksopplysninger
Bakgrunn
I tråd med vedtatt planstrategi vedtok Fylkesutvalget i desember 2020 oppstart av
arbeidet med en frivillighetsstrategi for Agder. Det ble også inngått en
intensjonsavtale med Frivillighet Norge, som er samarbeidsforumet for frivillige
organisasjoner i Norge. Intensjonsavtalen går i korte trekk ut på at partene skal
samarbeide om frivillighetsstrategien, og sammen skal stimulere til at kommunene på
Agder utarbeider sin egen frivillighetspolitikk.
Prosess, medvirkning og kunnskapsgrunnlag
Forankring og medvirkning er avgjørende for at strategien skal bli god, og her har det
vært lagt opp til bred medvirkning gjennom hele prosessen. Medvirkning vil også bli
viktig i arbeidet videre med bearbeiding av høringsinnspill, utforming av endelig
strategi og gjennomføring av tiltakene.
Vedlegget Kunnskapsgrunnlag og medvirkning gir et nærmere innblikk i de ulike
medvirkningsprosessene som har vært avholdt så langt og en oversikt over
kunnskapsgrunnlag dette har lagt for foreslått frivillighetsstrategi.
I korte trekk begynte prosessen med kartlegging og uformelle møter med kommuner
og frivilligsentraler i Agder. Deretter ble det etablert en intern arbeidsgruppe på tvers
av direktørområdene og en ekstern referansegruppe på tvers av målgruppen for
strategien, med representanter fra de frivillige organisasjonene, frivilligsentralene og
kommunene på Agder.
I den påfølgende innspillsrunden ble det avholdt innspillsverksted med
fylkeseldrerådet, ungdommens fylkesutvalg, råd for personer med
funksjonsnedsettelse og brukerpanel i Agder.
I samarbeid med Frivillighet Norge ble det også avholdt en innspillskonferanse, Økt
deltakelse for bedre levekår, med nærmere 70 påmeldte. Både kommuner,
frivilligsentraler og et bredt spekter av frivillige organisasjoner deltok. Alle de
påmeldte fikk tilsendt en kartleggingsundersøkelse fra Frivillighet Norge, som
resulterte i vedlagt rapport fra Frivillighet Norge: Innspill til Agder fylkeskommunes
frivillighetsstrategi.
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Kartleggingsfasen og innspillsrunden resulterte i kunnskapsgrunnlaget, som mål og
satsningsområder i foreslått strategi er basert på.
Både arbeidsgruppen og referansegruppen har vært involvert i prosessen så langt,
og skal involveres videre gjennom høringsrunden og utarbeidelsen av endelig
forslag.

Vurderinger
Premisset for Frivillighetsstrategi for Agder 2022 - 2030 er at en sterk frivillighet
bidrar til bedre levekår, gjennom deltakelse, tilhørighet, mestring og
demokratiopplæring. For å utløse det fulle samhandlingspotensialet er det behov for
et styringsdokument.
Målet med frivillighetsstrategien har vært å utvikle et verktøy for hele regionen som
kan føre til mer tydelighet og retning på samhandling og samarbeidet mellom offentlig
og frivillig sektor. Strategien skal spesielt se på hvilken rolle fylkeskommunen kan ta
som regional utviklingsaktør i denne sammenheng. Målgruppen for strategien er
både frivillige organisasjoner, frivilligsentraler og kommuner.
Visjonen for frivillighetsstrategien for Agder er Økt deltakelse for bedre levekår.
Denne visjonen forutsetter en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder –
og dette blir også hovedmålet for strategien.
Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 legger opp til samspill og samarbeid på
tvers av sektorer og forvaltningsnivå og inneholder forslag til satsinger for å
imøtekomme utvalgte utfordringer for dette samarbeidet.
Frivillighetsstrategien har fem satsingsområder:
•
•
•
•
•

Kommunal frivillighetspolitikk: Tilrettelegging og samspill.
Økonomi: Forenkling og frihet.
Rekruttering og deltakelse: Kompetanseløft og synlighet.
Lokaler: Tilgjengelighet og forutsigbarhet.
Møteplasser: Dialog, informasjon og koordinering.

Frivillighetsstrategien inneholder et 4-årig handlingsprogram som skal gjennomgås
årlig i forbindelse med fylkeskommunens årshjul for budsjett og rapportering.
Det blir også foreslått at det opprettes et Forum for frivillighet i Agder som kan sikre
god oppfølging av strategien og tiltak.
Høringsinstansene for frivillighetsstrategien vil være:
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•
•
•

Kommunene i Agder.
Frivillige organisasjoner i Agder (paraplyer, regionsledd og lokale ledd med
stort nedslagsfelt).
Frivilligsentraler i Agder.

I tillegg publiseres utkastet til frivillighetsstrategi på fylkeskommunens nettsider.
Det foreslås at fremlagt forslag til frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030, med
forslag til
handlingsprogram for perioden 2022-2026, sendes på høring frem til 15. september
2021. Det bes spesielt om innspill til handlingsprogrammet, og da etter tiltak der
fylkeskommunen kan inngå som samarbeidspartner.
Intern arbeidsgruppe og ekstern referansegruppe møtes i etterkant av høringsfristen
for å gjennomgå innkomne høringsuttalelser og endelig forslag til strategi og
handlingsprogram. Det legges opp til endelig behandling i fylkestinget 13. desember.
Etter endelig behandling vil det også bli utarbeidet en kortversjon av endelig strategi
med hovedpunkter - til bruk for målgruppen.
Regionplan Agder 2030
Regionplan Agder 2030 har som hovedmål å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt
og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode
levekår.
Frivillighetsstrategien er knyttet tett på overordnet mål om gode levekår på Agder,
gjennom likestilling, inkludering og mangfold.
Strategien kan også knyttes til flere av hovedsatsningsområdene:
•
•
•

Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter forutsetter engasjement,
god dugnadsånd og en sterk frivillighet.
Frivilligheten bidrar til å fremme kultur for læring, helse og trivsel.
Frivilligheten er nødvendig for å gi alle innbyggere muligheter til å delta på
fellesarenaer for kultur og idrett og til å utvikle egne kreative evner.

Helt konkrete mål og veier til målet som involverer frivilligheten er primært knyttet til
hovedsatsningsområdet Kultur og er innarbeidet i foreslått handlingsprogram for
frivillighetsstrategien.
Handlingsprogrammet for Regionplan 2030 skal vedtas samtidig med utkastet til
frivillighetsstrategien. Vedtatt handlingsprogram for Regionplan Agder vil følges opp i
endelig forslag til frivillighetsstrategi.
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Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for Agder fylkeskommune i denne
omgang.
Konklusjon
Fylkeskommunedirektøren foreslår at vedlagt utkast til frivillighetsstrategi for Agder
2022-2030 med forslag til handlingsprogram for perioden 2022-2026, sendes på
høring frem til 15. september 2021.
Kristiansand, 06.05.2021
Tine Sundtoft
fylkeskommunedirektør

Kristin Tofte Andresen
fylkesdirektør

10.juni.2021
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