
Det gode liv der elvene møtes

Høringsutkast - tiltaksplan Helhetlig frivillighetspolitikk 2017 -2020 

Tiltak Ansvarlig
Involvering av 

frivilligheten
Oppstart Frist Kommentar

Frivillighet som tema i lederforum en gang i året Strategi- og utvikling X Q4 2017

Presentere gode eksempler fra virksomheter/ansatte som ikke har det å samarbeide med frivilligheten 

som sin hovedoppgave. Utvikle nye frivillighetsformer der brukeren selv spiller en viktig rolle. Temaer 

for å utvikle samarbeidet med frivilligheten i hele kommunen.

Involvere alle kommunalområdene og virksomheter til å bidra med temaer i de 

faste møtene med frivilligheten
Rådmannsgruppa Q2 2017

Det gis informasjon om, og mulighet til innspill to ganger i året, i forkant av de faste møtene med 

frivilligheten. Fast påminnelse og oppfordring til virksomhetene i utvidet lederforum i juni og november. 

Utvikle en rutine som sikrer involvering av frivilligheten i alle kommunale 

planprosesser som vedrør dem
Areal og miljø X Q4 2017 Q2 2018

Vurdere å utvikle en rutine for rekruttering, kursing og oppfølging av frivillige 

innen helse og velferd, basert på nasjonale føringer
Helse og velferd X Q 3 eller 4 Q2 2018

Spesielle hensyn å ta når frivillige ønsker å bistå inn mot pasienter, for å ivareta både den frivillige og 

pasienten. 

Arrangere faste møter to ganger i året for dialog mellom kommunen og 

frivilligheten og mellom frivillige organisasjoner (også i grendene)
Kultur X Q3 2017

Faste møter (i jan og sept), med agenda, som settes inn i årshjulet, informeres om på kommunens 

nettside samt sendes ut til registrerte lag og foreninger. Status på gjennoføring av plattformen, 

informasjon om tilskuddsordninger og søketips, aktuelle teamer mm.

Opprette et tema på ansattportalen med tips om hvordan få til samarbeid med 

frivilligheten og kontaktinfo til ressurspersoner internt i kommunen
Kommunikasjonssjef Q3 2017

Nedsette en arbeidsgruppe som utvikler informasjonssidene på både ansattportalen og 

innbyggerportalen

Utvikle en side på innbyggerportalen: Kommunikasjonssjef X Q4 2017 Q3 2018
Nedsette en arbeidsgruppe som utvikler informasjonssidene på både ansattportalen og 

innbyggerportalen

· hvor både frivilligheten og virksomheter i kommunen kan legge ut 

"oppdrag"/områder de ønsker å samarbeide om
X

· hvor kommunale - og aktuelle eksterne - tilskuddsordninger presenteres, 

samt veiledning til søknadsskriving og rapportering

· hvor partnerskap som samarbeidsform beskrives og hvor en kort 

oppsummering av alle eksisterende partnerskapsavtaler presenteres

Tydeliggjøre rollen til Nes frivilligsentral og synliggjøre dette både innad og utad 

gjennom informasjon på ansattportalen og innbyggerportalen, i lederforum og i 

de faste møtene med frivilligheten.

Nes frivilligsentral Q2 2017

Frivilligsentralen jobber mot både organisert og uorganisert frivillighet - "en dør inn". Frivilligsentralen 

skal også være en ressurs internt, hvis virksomheter trenger hjelp/råd/veiledning i hvordan samarbeide 

med frivilligheten.

Lage en helhetlig oversikt i ePhorte over alle eksisterene 

partnerskapsavtaler/samarbeid med frivilligheten
Strategi- og utvikling Q2 2017

Registrere og samle ekstisterende avtaler/samarbeid i ePhorte. I tillegg ha en kort oppsummering av 

hver enkelt avtale på nettsiden også, jf punkt under utvikle bedre informasjon og gjøre den tilgjengelig

Lage rutiner for opprettelse/registrering/skriving av nye partnerskapsavtaler i 

ePhorte
Kultur Q2 2017

Rutine for hvordan partnerskapsavtaler skal registreres/skrives/opprettes i ephorte. Innarbeide krav 

om registrering av organisasjon på kommunens nettside. Revidere og forenkle malen for 

partnerskapsavtale.

Politisk sak om felles retningslinjer og lokale utleiereglement for kommunale 

bygg legges frem til behandling innen våren 2017, jf kommunestyresak 16/83 

av 21.6.2016

Kultur Q2 2017
Videre oppfølging av reglementet, rutiner og booking etc. (for møte og lagring).  Synliggjøre 

informasjon om hvor lokaler kan leies. Vurdere behovet for flere møtelokaler og møteplasser. 

Lage årshjul for frivilligheten Kultur X Q3 2017
Årshjulet skal inneholde alle viktige frister og datoer for faste arrangementer i løpet av et år (tilpasse 

frister utenom årsmøter)

Lage modell for "minimal administrasjon" hos lag og foreninger Nes frivilligsentral X Q3 2017 Husk tips om rekruttering av spesielle målgrupper

Utvikle en plan for bevisstgjøring, forståelse og kunnskap om frivilligheten og dens bidrag i lokalsamfunnet

Utvikle bedre informasjon og gjøre den tilgjengelig

Systematisering og forenkling



Rapportering og oppfølging

Kommunen lager en årlig statusrapport som innarbeides i årsmeldingen.

Oppfølgingen organiseres slik: 

Rådmann/kommunalsjefer: 

- Halvårlig oppfølging 

- Iverksette tiltak/grep etter behov som sikrer at plattformen etterfølges

- Status gjennomgås i resultatsamtaler med virksomhetsledere 

Virksomhetsledere: 

- Sørge for at virksomheten gjennomfører relevante tiltak 

- Bidra til statusrapporter


