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Saksbehandler Jonas Ravn Øhlckers 
 
Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkeseldrerådet 22.09.2022 14/22 
2 Ungdommens fylkesutvalg 22.09.2022 23/22 
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
i Agder 

22.09.2022 16/22 

4 Råd for likestilling, inkludering og mangfold i 
Agder 

22.09.2022 14/22 

5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og 
frivillighet 

28.09.2022 46/22 

6 Fylkesutvalget 11.10.2022 121/22 
7 Fylkestinget 25.10.2022 59/22 

 
 
Fylkeseldrerådet har behandlet saken i møte 22.09.2022 sak 14/22 
 
Møtebehandling 
 
Representanten Guri Marie Wold foreslo følgende: 

Fylkeseldrerådet i Agder støtter innstilingen fra fylkeskommunedirektøren med 
følgende viktige presiseringer: 

Fylkeseldrerådet er enig i at intensjonene og planene er gode.  

Fylkeseldrerådet merker seg imidlertid at eldre som mottakere og ikke minst ytere av 
frivillig innsats er noe underkommunisert.   

Punkter som fylkeseldrerådet ønsker å få plass for å sikre inkludering og mangfold 

• En strategi for å nå målet om tilgjengelighet for alle.  
• Sikre krav om universell utforming når det gjelder lokaler, arenaer, språk, 

digitalt/analogt.  
• Øke bevisstgjøring om at eldre frivillige er en betydelig ressurs i frivillig innsats 
• Stille krav om krav om kvalitetssikring av frivillig arbeid. For eksempel kreve 

politiattest av de som utfører frivillige tjenester overfor andre mennesker. 
• TT-ordningen som skal være et likestillingstiltak. 
• Øke mulighetene for øvrig offentlig transport. 

AGDER
fylkeskommune

SÆRUTSKRIFT
Arkivsak-dok. 20/14975-37
Saksbehandler Jonas Ravn Øhlckers

Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Saksgang Møtedato Saknr
1 Fylkeseldrerådet 22.09.2022 14/22
2 Ungdommens fylkesutvalg 22.09.2022 23/22
3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 22.09.2022 16/22
i Agder
4 Råd for likestilling, inkludering og mangfold i 22.09.2022 14/22
Agder
5 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og 28.09.2022 46/22
frivillighet
6 Fylkesutvalget 11.10.2022 121/22
7 Fylkestinget 25.10.2022 59/22

Fylkeseldrerådet har behandlet saken i møte 22.09.2022 sak 14/22

Møtebehandling

Representanten Guri Marie Wold foreslo følgende:

Fylkeseldrerådet i Agder støtter innstilingen fra fylkeskommunedirektøren med
følgende viktige presiseringer:

Fylkeseldrerådet er enig i at intensjonene og planene er gode.

Fylkeseldrerådet merker seg imidlertid at eldre som mottakere og ikke minst ytere av
frivillig innsats er noe underkommunisert.

Punkter som fylkeseldrerådet ønsker å få plass for å sikre inkludering og mangfold

• En strategi for å nå målet om tilgjengelighet for alle.
• Sikre krav om universell utforming når det gjelder lokaler, arenaer, språk,

digitalt/analogt.
• Øke bevisstgjøring om at eldre frivillige er en betydelig ressurs i frivillig innsats
• Stille krav om krav om kvalitetssikring av frivillig arbeid. For eksempel kreve

politiattest av de som utfører frivillige tjenester overfor andre mennesker.
• TT-ordningen som skal være et likestillingstiltak.
• Øke mulighetene for øvrig offentlig transport.
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Vi ser at det vises bla til Stortingsmelding nr. 15 (2018). Leve hele livet- en 
kvalitetsreform for eldre.  

Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har 
erfart kan løfte kvaliteten på tjenestene og bidrar til en trygg og verdig alderdom. 
Frivillighet fremheves i meldingen som noe som både gir bedre tjenester og tilbud, og 
som fører til at eldre får brukt sine ressurser til nytte for samfunnet. 

Votering 
Enstemmig 
 
Fylkeseldrerådet - innstilling  
 

1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for 

Agder 2022-2030  
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge 

 
Fylkeseldrerådet i Agder støtter innstilingen fra fylkeskommunedirektøren med 
følgende viktige presiseringer: 

Fylkeseldrerådet er enig i at intensjonene og planene er gode.  

Fylkeseldrerådet merker seg imidlertid at eldre som mottakere og ikke minst ytere av 
frivillig innsats er noe underkommunisert.   

Punkter som fylkeseldrerådet ønsker å få plass for å sikre inkludering og mangfold 

• En strategi for å nå målet om tilgjengelighet for alle.  
• Sikre krav om universell utforming når det gjelder lokaler, arenaer, språk, 

digitalt/analogt.  
• Øke bevisstgjøring om at eldre frivillige er en betydelig ressurs i frivillig innsats 
• Stille krav om krav om kvalitetssikring av frivillig arbeid. For eksempel kreve 

politiattest av de som utfører frivillige tjenester overfor andre mennesker. 
• TT-ordningen som skal være et likestillingstiltak. 
• Øke mulighetene for øvrig offentlig transport. 

Vi ser at det vises bla til Stortingsmelding nr. 15 (2018). Leve hele livet- en 
kvalitetsreform for eldre.  

Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har 
erfart kan løfte kvaliteten på tjenestene og bidrar til en trygg og verdig alderdom. 
Frivillighet fremheves i meldingen som noe som både gir bedre tjenester og tilbud, og 
som fører til at eldre får brukt sine ressurser til nytte for samfunnet. 

 

Vi ser at det vises bla til Stortingsmelding nr. 15 (2018). Leve hele livet- en
kvalitetsreform for eldre.

Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har
erfart kan løfte kvaliteten på tjenestene og bidrar til en trygg og verdig alderdom.
Frivillighet fremheves i meldingen som noe som både gir bedre tjenester og tilbud, og
som fører til at eldre får brukt sine ressurser til nytte for samfunnet.

Votering
Enstemmig

Fylkeseldrerådet - innstilling

1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for

Agder 2022-2030
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge

Fylkeseldrerådet i Agder støtter innstilingen fra fylkeskommunedirektøren med
følgende viktige presiseringer:

Fylkeseldrerådet er enig i at intensjonene og planene er gode.

Fylkeseldrerådet merker seg imidlertid at eldre som mottakere og ikke minst ytere av
frivillig innsats er noe underkommunisert.

Punkter som fylkeseldrerådet ønsker å få plass for å sikre inkludering og mangfold

• En strategi for å nå målet om tilgjengelighet for alle.
• Sikre krav om universell utforming når det gjelder lokaler, arenaer, språk,

digitalt/analogt.
• Øke bevisstgjøring om at eldre frivillige er en betydelig ressurs i frivillig innsats
• Stille krav om krav om kvalitetssikring av frivillig arbeid. For eksempel kreve

politiattest av de som utfører frivillige tjenester overfor andre mennesker.
• TT-ordningen som skal være et likestillingstiltak.
• Øke mulighetene for øvrig offentlig transport.

Vi ser at det vises bla til Stortingsmelding nr. 15 (2018). Leve hele livet- en
kvalitetsreform for eldre.

Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har
erfart kan løfte kvaliteten på tjenestene og bidrar til en trygg og verdig alderdom.
Frivillighet fremheves i meldingen som noe som både gir bedre tjenester og tilbud, og
som fører til at eldre får brukt sine ressurser til nytte for samfunnet.
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Ungdommens fylkesutvalg har behandlet saken i møte 22.09.2022 sak 23/22 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Ungdommens fylkesutvalg - innstilling  

1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for 

Agder 2022-2030  
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge 

 
 
 
 
 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Agder har behandlet saken i møte 
22.09.2022 sak 16/22 
 
Møtebehandling 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ga tilbakemelding til punkt 1 og 
2: 

Rådet håper at denne planen ikke blir en skrivebords plan som blir lagt i en skuff. 

Vi vet at frivillige organisasjoner er viktig for alle grupper, og vil at fylkeskommunen 
skal vite at vi i rådet følger med på hvordan planen blir fulgt opp. 
 
Votering 
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak i punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Agder - vedtak/innstilling  

1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for 

Agder 2022-2030  

Ungdommens fylkesutvalg har behandlet saken i møte 22.09.2022 sak 23/22

Møtebehandling

Votering
Enstemmig vedtatt

Ungdommens fylkesutvalg - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for

Agder 2022-2030
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Agder har behandlet saken i møte
22.09.2022 sak 16/22

Møtebehandling
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ga tilbakemelding til punkt 1 og
2:

Rådet håper at denne planen ikke blir en skrivebords plan som blir lagt i en skuff.

Vi vet at frivillige organisasjoner er viktig for alle grupper, og vil at fylkeskommunen
skal vite at vi i rådet følger med på hvordan planen blir fulgt opp.

Votering
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak i punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Agder - vedtak/innstilling
1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for

Agder 2022-2030
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3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge 
 
 
 
 
Råd for likestilling, inkludering og mangfold i Agder har behandlet saken i møte 
22.09.2022 sak 14/22 
 
Møtebehandling 
I møtet 22.09.2022, hadde 5 av 9 medlemmer i råd for likestilling, inkludering og 
mangfold forfall, og rådet var dermed ikke vedtaksført.  
 
Saken ble derfor ikke behandlet.  
  
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har behandlet saken i møte 
28.09.2022 sak 46/22 
 
Møtebehandling 
Utvalgsleder Steinar Bergstøl Andersen (FrP) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt 4  
Agder fylkeskommune er positive til at frivilligheten får benytte seg av 
fylkeskommunens areal og lokaliteter i forbindelse med arrangement og tilstelninger.  
 
Representant Line Kysnes Vennesland (Ap) fremmet følgende forslag:  
Fylkeskommunen beholder arbeidsgiveransvar for koordinator for BURIA som et ledd 
av frivillighetsarbeidet rettet mot barn og unge. 
 
Forslaget ble senere trukket. 
 
Nytt tillegg under punkt om Lokaler: tilgjengelighet og forutsigbarhet i strategien: 
Fylkeskommunen vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for 
musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og 
utviklingen av nye lokaler. 
 
 
Votering 
Fylkeskommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt  
FrPs forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Aps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.   
 
 
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet - vedtak  

1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 

3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge

Råd for likestilling, inkludering og mangfold i Agder har behandlet saken i møte
22.09.2022 sak 14/22

Møtebehandling
I møtet 22.09.2022, hadde 5 av 9 medlemmer i råd for likestilling, inkludering og
mangfold forfall, og rådet var dermed ikke vedtaksført.

Saken ble derfor ikke behandlet.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet har behandlet saken i møte
28.09.2022 sak 46/22

Møtebehandling
Utvalgsleder Steinar Bergstøl Andersen (FrP) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 4
Agder fylkeskommune er positive til at frivilligheten får benytte seg av
fylkeskommunens areal og lokaliteter i forbindelse med arrangement og tilstelninger.

Representant Line Kysnes Vennesland (Ap) fremmet følgende forslag:
Fylkeskommunen beholder arbeidsgiveransvar for koordinator for BUR/A som et ledd
av frivillighetsarbeidet rettet mot barn og unge.

Forslaget ble senere trukket.

Nytt tillegg under punkt om Lokaler: tilgjengelighet og forutsigbarhet i strategien:
Fylkeskommunen vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for
musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og
utviklingen av nye lokaler.

Votering
Fylkeskommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
FrPs forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Aps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet - vedtak
1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
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2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi 
for Agder 2022-2030  

3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge 
4. Agder fylkeskommune er positive til at frivilligheten får benytte seg av 

fylkeskommunens areal og lokaliteter i forbindelse med arrangement og 
tilstelninger.  
 

Nytt tillegg under punkt om Lokaler: tilgjengelighet og forutsigbarhet i strategien: 
Fylkeskommunen vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for 
musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og 
utviklingen av nye lokaler. 

 
 
 
 
 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 11.10.2022 sak 121/22 
 
Møtebehandling 
Representanten Gro Bråten (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt under punkt om lokaler: tilgjengelighet og forutsigbarhet i strategien: 
Agder fylkeskommune vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for 
musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og utvikling 
av nye lokaler. 
 
Representanten Birte Simonsen (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
I forbindelse med satsingsområdet "møteplasser" vurderes det om det bør utarbeides 
informasjon på flere språk. 
 
Votering 
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.  
Forslag fra Ap nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra MDG ble enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesutvalget - innstilling  

1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for 

Agder 2022-2030  
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge 
4. Agder fylkeskommune vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for 

musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og 
utvikling av nye lokaler. 

5. I forbindelse med satsingsområdet "møteplasser" vurderes det om det bør 
utarbeides informasjon på flere språk. 

 
 
 

2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi
for Agder 2022-2030

3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge
4. Agder fylkeskommune er positive til at frivilligheten får benytte seg av

fylkeskommunens areal og lokaliteter i forbindelse med arrangement og
tilstelninger.

Nytt tillegg under punkt om Lokaler: tilgjengelighet og forutsigbarhet i strategien:
Fylkeskommunen vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for
musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og
utviklingen av nye lokaler.

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 11.10.2022 sak 121/22

Møtebehandling
Representanten Gro Bråten (Ap) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt under punkt om lokaler: tilgjengelighet og forutsigbarhet i strategien:
Agder fylkeskommune vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for
musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og utvikling
av nye lokaler.

Representanten Birte Simonsen (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
I forbindelse med satsingsområdet "møteplasser" vurderes det om det bør utarbeides
informasjon på flere språk.

Votering
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Ap nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra MDG ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalget - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for

Agder 2022-2030
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge
4. Agder fylkeskommune vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for

musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og
utvikling av nye lokaler.

5. I forbindelse med satsingsområdet "møteplasser" vurderes det om det bør
utarbeides informasjon på flere språk.
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Fylkestinget har behandlet saken i møte 25.10.2022 sak 59/22 
 
 
Representanten Steinar Bergstøl Andersen (FrP) fremmet følgende forslag: 
Agder fylkeskommune er positive til at frivilligheten får benytte seg av 
fylkeskommunens areal og lokaliteter i forbindelse med arrangement og tilstelninger. 
Votering 
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra FrP ble enstemmig vedtatt. 
 
Fylkestinget - vedtak  

1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for 

Agder 2022-2030  
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge 
4. Agder fylkeskommune vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for 

musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og 
utvikling av nye lokaler. 

5. I forbindelse med satsingsområdet "møteplasser" vurderes det om det bør 
utarbeides informasjon på flere språk. 

6. Agder fylkeskommune er positive til at frivilligheten får benytte seg av 
fylkeskommunens areal og lokaliteter i forbindelse med arrangement og 
tilstelninger. 

 
 
  

Fylkestinget har behandlet saken i møte 25.10.2022 sak 59/22

Representanten Steinar Bergstøl Andersen (FrP) fremmet følgende forslag:
Agder fylkeskommune er positive til at frivilligheten får benytte seg av
fylkeskommunens areal og lokaliteter i forbindelse med arrangement og tilstelninger.
Votering
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra FrP ble enstemmig vedtatt.

Fylkestinget - vedtak
1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for

Agder 2022-2030
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge
4. Agder fylkeskommune vil se på muligheten for å tilby mer egnede lokaler for

musikkorganisasjonene. Dette skal ha fokus i utbedring av eksisterende og
utvikling av nye lokaler.

5. I forbindelse med satsingsområdet "møteplasser" vurderes det om det bør
utarbeides informasjon på flere språk.

6. Agder fylkeskommune er positive til at frivilligheten får benytte seg av
fylkeskommunens areal og lokaliteter i forbindelse med arrangement og
tilstelninger.
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Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 
 
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 

1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for 

Agder 2022-2030  
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge 

 
Sammendrag:  
Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 med tilhørende handlingsprogram for 2022-
2026, samt tilslutning til fornyelse av intensjonsavtale med Frivillighet Norge legges 
frem for behandling i Fylkestinget.  
 
Visjonen for frivillighetsstrategien for Agder er økt deltakelse for bedre levekår. 
Denne visjonen forutsetter en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder – 
og dette er hovedmålet for strategien. Visjon og hovedmål er i tråd med Regionplan 
Agder 2030 og Frivillighetsmeldingen. Strategiens handlingsprogram foreskriver 
konkrete tiltak fylkeskommunen skal gjennomføre innenfor fem satsningsområder, og 
samarbeidspartnere i arbeidet. De fem satsningsområdene er:  
 

• Kommunal frivillighetspolitikk: Tilrettelegging og samspill  
• Økonomi: Forenkling og frihet  
• Rekruttering og deltakelse: Synlighet og mangfold  
• Lokaler: Tilgjengelighet og forutsigbarhet  
• Møteplasser: Dialog, informasjon, kompetanse og koordinering 

 
  
Saksopplysninger:  
I regional planstrategi for Agder 2020–2024 ble det vedtatt at det skal utarbeides en 
Frivillighetsstrategi for Agder fylkeskommune: «Det er behov for et styringsdokument 
for samarbeid og samspill mellom fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten på 
regionalt og lokalt nivå. Mye skjer på kommunalt nivå, men det er behov for 
samordning av tilskudd, nettverk og kompetanseheving på tvers av nivå. Strategien 
skal bidra til en avklaring av hvem som gjør hva og hvordan en kan samhandle for å 
hente ut det beste av alle aktører. En skal spesielt se på hvilken rolle 
fylkeskommunen kan ta som regional utviklingsaktør i denne sammenheng». 
 
Fylkesutvalget vedtok 1. desember 2020 oppstart av Frivillighetsstrategi for Agder 
2022-2030 og inngikk en intensjonsavtale med Frivillighet Norge (sak 174/20).  
 
Etter en periode med kartlegging og kunnskapsinnhenting ble det invitert til 
innspillmøter med de fylkeskommunale rådene og et innspillverksted i mars 2021, i 
samarbeid med Frivillighet Norge. Kommuner, frivilligsentraler og et bredt spekter av 
frivillige organisasjoner deltok, og innspillene ble samlet i en rapport som er vedlagt 
saken.  
 

Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
2. Fylkestinget vedtar handlingsprogram (2022-2026) for Frivillighetsstrategi for

Agder 2022-2030
3. Fylkestinget fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge

Sammendrag:
Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 med tilhørende handlingsprogram for 2022-
2026, samt tilslutning til fornyelse av intensjonsavtale med Frivillighet Norge legges
frem for behandling i Fylkestinget.

Visjonen for frivillighetsstrategien for Agder er økt deltakelse for bedre levekår.
Denne visjonen forutsetter en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder -
og dette er hovedmålet for strategien. Visjon og hovedmål er i tråd med Regionplan
Agder 2030 og Frivillighetsmeldingen. Strategiens handlingsprogram foreskriver
konkrete tiltak fylkeskommunen skal gjennomføre innenfor fem satsningsområder, og
samarbeidspartnere i arbeidet. De fem satsningsområdene er:

• Kommunal frivillighetspolitikk: Tilrettelegging og samspill
• Økonomi: Forenkling og frihet
• Rekruttering og deltakelse: Synlighet og mangfold
• Lokaler: Tilgjengelighet og forutsigbarhet
• Møteplasser: Dialog, informasjon, kompetanse og koordinering

Saksopplysninger:
I regional planstrategi for Agder 2020-2024 ble det vedtatt at det skal utarbeides en
Frivillighetsstrategi for Agder fylkeskommune: «Det er behov for et styringsdokument
for samarbeid og samspill mellom fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten på
regionalt og lokalt nivå. Mye skjer på kommunalt nivå, men det er behov for
samordning av tilskudd, nettverk og kompetanseheving på tvers av nivå. Strategien
skal bidra til en avklaring av hvem som gjør hva og hvordan en kan samhandle for å
hente ut det beste av alle aktører. En skal spesielt se på hvilken rolle
fylkeskommunen kan ta som regional utviklingsaktør i denne sammenheng».

Fylkesutvalget vedtok 1. desember 2020 oppstart av Frivillighetsstrategi for Agder
2022-2030 og inngikk en intensjonsavtale med Frivillighet Norge (sak 174/20).

Etter en periode med kartlegging og kunnskapsinnhenting ble det invitert til
innspillmøter med de fylkeskommunale rådene og et innspillverksted i mars 2021, i
samarbeid med Frivillighet Norge. Kommuner, frivilligsentraler og et bredt spekter av
frivillige organisasjoner deltok, og innspillene ble samlet i en rapport som er vedlagt
saken.
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Vedlegget Kunnskapsgrunnlag og medvirkning gir et nærmere innblikk i de ulike 
medvirkningsprosessene som har funnet sted, og en oversikt over 
kunnskapsgrunnlaget som har medvirket til utforming av strategien. 
 
Et utkast til strategi og handlingsprogram ble behandlet og vedtatt sendt på høring i 
juni 2021, med høringsfrist på høsten (sak 34/21). Etter noe bearbeiding av 
høringsinnspillene ble prosessen utsatt på grunn av utskiftning av nøkkelpersonell 
internt i fylkeskommunen. Arbeidet startet opp igjen mai 2022. Den eksterne 
referansegruppa og den interne arbeidsgruppa har bearbeidet høringsinnspillene og 
justert strategien. Høringsinnspillene i sin helhet, og en oversikt over bearbeidingen 
av dem, er vedlagt saken.  
 
Vurderinger:  
Strategien vil gi retning til fylkeskommunens arbeid og nødvendige rammer for 
samhandlingen med kommuner og frivillige organisasjoner. Denne samhandlingen er 
viktig for å nå målene om en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder, 
som trengs for å få økt deltakelse og bedre levekår.  
 
Strategiens handlingsprogram forskriver konkrete tiltak– innenfor satsningsområdene 
som er prioritert – som vil bidra til å nå disse målene.  
 
Frivillighet Norge har i utarbeidelsen av strategien vært en viktig samarbeidspartner 
og kompetanseleverandør, og vil fortsette å være det i gjennomføringen av tiltak. 
Følgelig er en fornyelse av intensjonsavtalen mellom fylkeskommunen og Frivillighet 
Norge en integrert del av saken.   
 
Om endringer på bakgrunn av høringsinnspill og bearbeiding:  

1. Flere av høringsinnspillene påpekte at strategien var utydelig på roller og nivå 
– hvem er den til for og hvem som skal gjøre hva. Som en konsekvens er det 
lagt til et kapittel om aktører, roller og nivåer for å tydeliggjøre målgrupper og 
trekke opp grenser mellom kommunenes og fylkeskommunens rolle og 
oppgaver.  
 

2. På bakgrunn av innspill i siste møte med den eksterne referansegruppen, er 
innledningen endret og gitt et eget kapittel om «Frivillighetens behov og 
utfordringer. Det blir vurdert som ekstra viktig at en strategi om frivillighet 
anerkjenner og viser forståelse for frivillighetens egenart og «snakker 
frivillighetens språk». Derfor er det lagt inn et forsøk på en forenklet 
oppsummering og formulering av hva frivilligheten ønsker av fylkeskommunen 
(og andre offentlige myndigheter).  
 

3. Strategien fokuserer ikke eksplisitt på spesifikke målgrupper av befolkningen, 
for eksempel barn og unge, eldre, innvandrere eller personer med 
funksjonsnedsettelser. Likedan skiller ikke strategien mellom spesifikke typer 
frivillige lag og organisasjoner, for eksempel helseorganisasjoner, 
kulturorganisasjoner eller menigheter.  
 
Dette er en bevisst vurdering: Strategien skal i første rekke beskrive en retning 

Vedlegget Kunnskapsgrunnlag og medvirkning gir et nærmere innblikk i de ulike
medvirkningsprosessene som har funnet sted, og en oversikt over
kunnskapsgrunnlaget som har medvirket til utforming av strategien.

Et utkast til strategi og handlingsprogram ble behandlet og vedtatt sendt på høring i
juni 2021, med høringsfrist på høsten (sak 34/21). Etter noe bearbeiding av
høringsinnspillene ble prosessen utsatt på grunn av utskiftning av nøkkelpersonell
internt i fylkeskommunen. Arbeidet startet opp igjen mai 2022. Den eksterne
referansegruppa og den interne arbeidsgruppa har bearbeidet høringsinnspillene og
justert strategien. Høringsinnspillene i sin helhet, og en oversikt over bearbeidingen
av dem, er vedlagt saken.

Vurderinger:
Strategien vil gi retning til fylkeskommunens arbeid og nødvendige rammer for
samhandlingen med kommuner og frivillige organisasjoner. Denne samhandlingen er
viktig for å nå målene om en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder,
som trengs for å få økt deltakelse og bedre levekår.

Strategiens handlingsprogram forskriver konkrete tiltak- innenfor satsningsområdene
som er prioritert - som vil bidra til å nå disse målene.

Frivillighet Norge har i utarbeidelsen av strategien vært en viktig samarbeidspartner
og kompetanseleverandør, og vil fortsette å være det i gjennomføringen av tiltak.
Følgelig er en fornyelse av intensjonsavtalen mellom fylkeskommunen og Frivillighet
Norge en integrert del av saken.

Om endringer på bakgrunn av høringsinnspill og bearbeiding:
1. Flere av høringsinnspillene påpekte at strategien var utydelig på roller og nivå

- hvem er den til for og hvem som skal gjøre hva. Som en konsekvens er det
lagt til et kapittel om aktører, roller og nivåer for å tydeliggjøre målgrupper og
trekke opp grenser mellom kommunenes og fylkeskommunens rolle og
oppgaver.

2. På bakgrunn av innspill i siste møte med den eksterne referansegruppen, er
innledningen endret og gitt et eget kapittel om «Frivillighetens behov og
utfordringer. Det blir vurdert som ekstra viktig at en strategi om frivillighet
anerkjenner og viser forståelse for frivillighetens egenart og «snakker
frivillighetens språk». Derfor er det lagt inn et forsøk på en forenklet
oppsummering og formulering av hva frivilligheten ønsker av fylkeskommunen
(og andre offentlige myndigheter).

3. Strategien fokuserer ikke eksplisitt på spesifikke målgrupper av befolkningen,
for eksempel barn og unge, eldre, innvandrere eller personer med
funksjonsnedsettelser. Likedan skiller ikke strategien mellom spesifikke typer
frivillige lag og organisasjoner, for eksempel helseorganisasjoner,
kulturorganisasjoner eller menigheter.

Dette er en bevisst vurdering: Strategien skal i første rekke beskrive en retning

Dokumentnr.: Doknr side 8 av 11



Dokumentnr.: Doknr  side 9 av 11 

og en arbeidsform og identifisere roller, nivåer og grupper av aktører, og bør 
være åpen og omfatte alle grupper i befolkningen og alle typer frivillige 
organisasjoner– for at ingen skal utelates, og for at strategien skal kunne 
oppleves som nyttig og inkluderende også i framtiden.  
 

4. I høringsutkastet var det foreslått utvikling av «digital tilskuddsportal», 
«frivillighetsportal», og «digitalt system for booking». Disse tiltakene er noe 
endret i strategi og handlingsprogram, på bakgrunn av følgende innspill og 
vurderinger:  

a. Det eksisterer mange gode digitale løsninger nasjonalt og lokalt, som 
det er mer hensiktsmessig at fylkeskommunen synliggjør og benytter 
seg av, framfor å utvikle og drifte egne ressurskrevende systemer.  

b. System for booking: Noen kommuner har gode løsninger, som bør 
kunne adopteres og videreutvikles, framfor å utvikle eget.  

c. Tilskuddsportal:  
i. Behovet for en god oversikt over tilskudd og gjøre dem lettere 

tilgjengelige, er ivaretatt gjennom tiltaket «Digital 
tilskuddsoversikt» og at fylkeskommunen ser på sine egne 
tilskuddsordninger. 

ii. Nasjonale aktører som Frivillighet Norge og Kulturdepartementet 
er bedre leverandører av oversikter over nasjonale 
støtteordninger, og fylkeskommunen kan vise til og synliggjøre 
disse.  
 

5. Under satsningsområde «Lokaler: Tilgjengelighet og forutsigbarhet» er et 
foreslått tiltak å «Arbeide med retningslinjer for utlån/utleie av 
fylkeskommunale bygg til frivillig virksomhet». Dette er et aktivt spilt inn og 
tydelig behov fra frivillige organisasjoner og kommuner. I forslaget er 
«retningslinjer» foretrukket framfor «veileder», da retningslinjer er vurdert mer 
forpliktende for fylkeskommunen og mer effektivt som virkemiddel for frivillige 
organisasjoner. Tiltaket involverer flere deler av fylkeskommunen, og vil 
dermed kreve interne prosesser før det kan arbeides med eksternt.  
 

Regionplan Agder 2030 
Samarbeid med frivillig sektor er gjennomgående i flere av hovedsatsningsområdene 
i Regionplan 2030. Strategien vil bidra til at vi sammen kan nå hovedmålet i 
Regionplan 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk 
bærekraftig region i 2030 –et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 
 
Et godt samspill med frivillig sektor er en forutsetning for tiltak og prosjekter som skal 
fremme gode levekår, likestilling, inkludering og mangfold. 
 
Frivillighetsstrategien vil gi retning og rammer for samhandlingen mellom offentlig og 
frivillig sektor, og være et bidrag inn i den regionale samhandlingsstrukturen #vårt 
agder 
 
Økonomiske konsekvenser:  

og en arbeidsform og identifisere roller, nivåer og grupper av aktører, og bør
være åpen og omfatte alle grupper i befolkningen og alle typer frivillige
organisasjoner- for at ingen skal utelates, og for at strategien skal kunne
oppleves som nyttig og inkluderende også i framtiden.

4. I høringsutkastet var det foreslått utvikling av «digital tilskuddsportal»,
«frivillighetsportal», og «digitalt system for booking». Disse tiltakene er noe
endret i strategi og handlingsprogram, på bakgrunn av følgende innspill og
vurderinger:

a. Det eksisterer mange gode digitale løsninger nasjonalt og lokalt, som
det er mer hensiktsmessig at fylkeskommunen synliggjør og benytter
seg av, framfor å utvikle og drifte egne ressurskrevende systemer.

b. System for booking: Noen kommuner har gode løsninger, som bør
kunne adopteres og videreutvikles, framfor å utvikle eget.

c. Tilskuddsportal:
1. Behovet for en god oversikt over tilskudd og gjøre dem lettere

tilgjengelige, er ivaretatt gjennom tiltaket «Digital
tilskuddsoversikt» og at fylkeskommunen ser på sine egne
tilskuddsordninger.

11. Nasjonale aktører som Frivillighet Norge og Kulturdepartementet
er bedre leverandører av oversikter over nasjonale
støtteordninger, og fylkeskommunen kan vise til og synliggjøre
disse.

5. Under satsningsområde «Lokaler: Tilgjengelighet og forutsigbarhet» er et
foreslått tiltak å «Arbeide med retningslinjer for utlån/utleie av
fylkeskommunale bygg til frivillig virksomhet». Dette er et aktivt spilt inn og
tydelig behov fra frivillige organisasjoner og kommuner. I forslaget er
«retningslinjer» foretrukket framfor «veileder», da retningslinjer er vurdert mer
forpliktende for fylkeskommunen og mer effektivt som virkemiddel for frivillige
organisasjoner. Tiltaket involverer flere deler av fylkeskommunen, og vil
dermed kreve interne prosesser før det kan arbeides med eksternt.

Regionplan Agder 2030
Samarbeid med frivillig sektor er gjennomgående i flere av hovedsatsningsområdene
i Regionplan 2030. Strategien vil bidra til at vi sammen kan nå hovedmålet i
Regionplan 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk
bærekraftig region i 2030 - e t attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Et godt samspill med frivillig sektor er en forutsetning for tiltak og prosjekter som skal
fremme gode levekår, likestilling, inkludering og mangfold.

Frivillighetsstrategien vil gi retning og rammer for samhandlingen mellom offentlig og
frivillig sektor, og være et bidrag inn i den regionale samhandlingsstrukturen #vårt
agder

Økonomiske konsekvenser:
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Utover vedtatte budsjettdisponeringer, administrative ressurser og 
tilskuddsordninger, innebærer vedtak av strategi, handlingsprogram og 
intensjonsavtale ingen vesentlige økonomiske forpliktelser/ konsekvenser. 
  
Eventuell utvikling og igangsetting av foreslåtte tiltak med budsjettkonsekvenser (for 
eksempel Frivillighetsstipend), vil bli politisk behandlet som separate saker, 
alternativt behandlet i ordinære budsjettprosesser.  
  

Utover vedtatte budsjettdisponeringer, administrative ressurser og
tilskuddsordninger, innebærer vedtak av strategi, handlingsprogram og
intensjonsavtale ingen vesentlige økonomiske forpliktelser/ konsekvenser.

Eventuell utvikling og igangsetting av foreslåtte tiltak med budsjettkonsekvenser (for
eksempel Frivillighetsstipend), vil bli politisk behandlet som separate saker,
alternativt behandlet i ordinære budsjettprosesser.
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Konklusjon:  
Fylkeskommunedirektøren anbefaler at fylkesutvalget vedtar Frivillighetsstrategi for 
Agder 2022-2030 med tilhørende handlingsprogram for 2022-2026.    
Fylkeskommunedirektøren anbefaler også at intensjonsavtalen med Frivillighet 
Norge fornyes.  
 
Vedlegg 
Forslag til frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 
Forslag Handlingsprogram 2022-26 Frivillighetsstrategi 
Forslag Intensjonsavtale mellom Agder FK og Frivillighet Norge 
Samlede høringssvar Frivillighetsstrategi 
Oversikt over Høringsinnspill Frivillighetsstrategi med bearbeiding 
Kunnskapsgrunnlag og medvirkning Frivillighetsstrategi for Agder 
Rapport og innspill til Frivillighetsstrategien fra Frivillighet Norge 
 
 
 
Kristiansand, 09.09.2022 
 
 
Tine Sundtoft Kristin Tofte Andresen  
fylkeskommunedirektør fylkesdirektør 
 
27.oktober.2022 
 

Konklusjon:
Fylkeskommunedirektøren anbefaler at fylkesutvalget vedtar Frivillighetsstrategi for
Agder 2022-2030 med tilhørende handlingsprogram for 2022-2026.
Fylkeskommunedirektøren anbefaler også at intensjonsavtalen med Frivillighet
Norge fornyes.

Vedlegg
Forslag til frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030
Forslag Handlingsprogram 2022-26 Frivillighetsstrategi
Forslag Intensjonsavtale mellom Agder FK og Frivillighet Norge
Samlede høringssvar Frivillighetsstrategi
Oversikt over Høringsinnspill Frivillighetsstrategi med bearbeiding
Kunnskapsgrunnlag og medvirkning Frivillighetsstrategi for Agder
Rapport og innspill til Frivillighetsstrategien fra Frivillighet Norge

Kristiansand, 09.09.2022

Tine Sundtoft
fylkeskommunedirektør

27.oktober.2022

Kristin Tofte Andresen
fylkesdirektør
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