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Frivillighetsmelding for Kongsvinger 2021-2030
Vedlegg:
Frivillighetsmeldingen for Kongsvinger 2021-2030 _ endelig i mal

Rådmannens
INNSTILLING
Frivillighetsmelding for Kongsvinger 2021-2030 – Frivillighet i Kongsvinger – Fri, villig og viktig!
legges ut på høring med høringsfrist 15. mai 2021.

19.04.2021 Eldres råd
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Eldres råd- 018/21 Vedtak:
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling.

19.04.2021 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Votering:
Enstemmig vedtatt
Råd for personer med funksjonsnedsettelse- 016/21 Vedtak:
Råd for personer med funksjonsnedsettelse støtter rådmannens innstilling.

21.04.2021 Komité for miljø- og samfunnsutvikling
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Komité for miljø- og samfunnsutvikling- 019/21 Vedtak:
Frivillighetsmelding for Kongsvinger 2021-2030 – Frivillighet i Kongsvinger – Fri, villig og viktig!
legges ut på høring med høringsfrist 15. mai 2021.

26.04.2021 Ungdomsrådet
Votering:
Innstilingen er enstemmig.

Ungdomsrådet- 013/21 Vedtak:
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling.

Saksopplysninger:
I Sak 018/20 vedtok komite for miljø- og samfunnsutvikling:
1. Kongsvinger kommune utarbeider en Frivillighetsmelding for 2021-2025
2. Arbeidet organiseres og gjennomføres i tråd med saksframlegget
3. Frivillighelding 2021-2025, med handlingsplan for 2021, ferdigstilles for politisk behandling inne
01.03.21

På grunn av Covid 19 og stor omdisponering av personalressurser, og tillegging av andre grupper ble
arbeidet med oppstart forsinket. Dette medførte at en kom i gang med arbeidet med
frivillighetsmeldingen senhøstes 2021.
Prosjekteier har vært enhetsleder kultur og fritid
Prosjektleder har vært leder for Kongsvinger frivilligsentral
Arbeidsgruppen har bestått av:
· Representant for Miljø og samfunn: Aud Ingrid Olstad
· Representant for Oppvekst og læring: Britt-Marie Paulsson
· Representant for Helse og mestirng: Else-Marit Sætaberget

Arbeidet har vært intensivt og ledet godt av arbeidsgruppa. Selv med Covid 19 under
arbeidsperioden har de funnet gode kommunikasjonsformer med frivilligheten.
For å kunne få innspill og meningsutveksling med frivilligheten har det vært gjennomført:
· Enkel spørreundersøkelse med 7 tilbakemeldinger
· Et åpent møte hvor deltagere måtte melde seg på, her deltok 13 deltagere. Det åpne møtet
ble streamet.

Arbeidet med frivillighetsmeldingen har også vært kommunisert utad gjennom bruk av media.
Frivillighetsmeldingen er delt opp i fem hovedkapilter:
1. Hensikten med meldingen og ulike føringer
2. Frivilligheten i Kongsvinger og vurdering av denne
3. Frivilligheten i Kongsvinger og samarbeid mellom kommunens tjenester og frivillig sektor.
4. Hvordan kan frivilligheten i Kongsvinger utvikles
5. Handlingsplan

I sak 018/20 ble det lagt opp til at det skulle være en frivillighetsmelding for perioden 2021-2025.
Ved at flere planer i Kongsvinger kommune har et tidsperspektiv fram mot 2030 er tidsperioden

endret til 2030. Det er begrunnet med at det kan være nyttig å se frivilligheten og utviklingen av
samarbeidet i et lengre tidsperspektiv.
I meldingen er det foreslått 3 mål:
· I 2030 har Kongsvinger kommune lagt til rette for gode arbeidsforhold for frivillig sektor
· I 2030 har Kongsvinger kommune en god dialog og samhandling med frivillig sektor
· I 2030 har Kongsvinger kommune lagt til rette for at frivillig sektor har grunnlag for god
rekruttering og samhandling

Handlingsplanen for meldingen forutsettes revidert årlig, etter som flere av tiltakene ikke har noen
endelig utførelsesdato og noen tiltak kan ha behov for en forlengelse ut over 2025.
Frivillig sektor er som alle andre samfunnsområder i stadig endring, og for å evaluere tiltak, om
nødvendig revidere disse samt finne nye løsninger på utfordringer og muligheter, bør en i tilknytning
til den årlige revideringen av handlingsplanen vurdere behovet for rullering av
frivillighetsmeldingen.
Vurdering:
Arbeidsgruppen har utarbeidet et godt forslag til frivillighetsmelding, med en god oversikt over
føringer for frivillig arbeid, status i Kongsvinger kommune og utfordringer fremover.
Den fremlagte meldingen gir et godt grunnlag for å understøtte frivilligheten og videreutvikle
samspillet mellom Kongsvinger kommune og frivilligheten. Som det går fram av
frivillighetsmeldingen består frivillighet av mange ulike grupper, fra de som er godt organisert,
andre som er mindre strukturert og den uorganiserte frivilligheten, samt enkeltindividene. Det er
hele dette spekteret som frivillighetsmeldingen tar tak i og gir innspill på hvordan frivilligheten kan
bidra til en positiv samfunnsutvikling og gi viktige bidrag til å løse eller redusere omfanget av de
utfordringene som Kongsvinger som samfunn står overfor.
Frivillighetsmeldingen peker på mange utfordringer, men peker på viktigheten av at Kongsvinger
kommune må ha hovedansvaret for å koordinere den helhetlige oppfølgingen, og må legge til rette
for plattformer for god kontinuerlig dialog med frivilligheten.

Konklusjon og oppsummering:
Frivillighetsmeldingen for Kongsvinger kommune peker på mange utfordringer og mange
muligheter for utvikling av samarbeidet mellom Kongsvinger kommune og frivillg sektor.
Frivillighetsmeldingen har et tidsperspektiv fram mot 2030, og det legges opp til at handlingsplanen
revideres årlig. Som det sies i meldingen er frivillig sektor som alle andre samfunnsområder i stadig
endring.
Det er foreslått 3 mål:
· I 2030 har Kongsvinger kommune lagt til rette for gode arbeidsforhold for frivillig sektor
· I 2030 har Kongsvinger kommune en god dialog og samhandling med frivillig sektor
· I 2030 har Kongsvinger kommune lagt til rette for at frivillig sektor har grunnlag for god
rekruttering og samhandling

Handlingsplanen tar utgangspunkt i de tre, og det er utarbeidet en strategi for hvert av målene.
Hvordan strategiene skal følges opp er konkretisert med tiltak/handling, ansvar, oppstart og
utførelse.
Rådmannen anbefaler at forslaget til frivillighetsmelding legges ut på høring.

