
Risør idrettsråd ønsker med dette å gi en uttalelse omkring "Frivilligstrategi" for Risør 

kommune, publisert april 2021. 

  

Idrettsrådet er et styre som er valgt på årsmøte hvor alle idrettsforeninger i kommunen 

er invitert, for tiden ledet av Jakob Larsen. Rådets oppgave er blant annet å fordele 

halltider og å representere idretten samlet.  

I forbindelse med utarbeidelse av "Strategi for frivillighet i Risør kommune" mener vi at 

det er naturlig for oss å komme med uttalelse, i tillegg til de enkelte foreningers innspill. 

  

Kommunens initiativ til å ta tak i denne viktige delen av samfunnet vårt er ensidig 

positivt. Frivillig innsats er en uvurderlig ressurs som gjerne kan komme opp til vurdering 

slik at den kan utnyttes og utvikles til det beste for alle. En samlet strategi for 

kommunen virker i så måte som et skritt i riktig retning.  

  

Idrettsrådet har ingen kommentarer til de tre første punktene i Strategiplanen; 

1.Sammendrag 2.Bakgrunn og 3.Formål. Idretten er her medregnet som en del av det 

frivillige arbeidet.  

  

I punkt 4 beskrives nåsituasjonen med "Oversiktsbilde" og "Målgrupper; barn,unge og 

eldre". 

  

Under dette punktet mener vi det ville vært naturlig å beskrive idrettsforeningene, siden 

de representerer en betydelig del av det frivillige arbeidet som utføres for både unge, 

voksne og eldre. Vi har et inntrykk av at Risør kommune har et relativt godt tilbud til 

borgerne, når det kommer til variasjon i lag og foreninger. Klubbene er kanskje små og 

noen kommer og går, men i antall er det i hvert fall ikke noe å utsette. I en beskrivelse 

av "nåsituasjonen" er det vel naturlig å gi en slags vurdering av mengde og eventuelt 

måltall på hva vi har i vår kommune i forhold til andre kommuner? Dette vil gi perspektiv 

til de som leser teksten og synligjøre mengden frivillig arbeid. Muligens finnes det ikke 

gode tall på dette, men da må kanskje et stykke arbeid utføres? Hvilke klubber har vi 

egentlig? Hvor mange medlemmer har de i ulike aldersgrupper? Hvor stor andel av 

aldersgruppene er engasjert? Antall dugnadstimer? Økonomiske forhold? Hvor holder 

klubbene til?  Hvor mange er med i flere foreninger? Sammenlignende undersøkelser mot 

andre kommuner? Tilgang på haller og anlegg? Ikke organisert aktivitet- hvor mye utgjør 

dette? 

  

Ved gjennomlesning har vi i Idrettsrådet spurt oss om idretten skal være med i dette 

dokumentet eller ikke? Siden idrettstilbudet er så manglende beskrevet, virker det 

nesten som om vi ikke helt regnes med når det kommer til begrepet "frivillighetsarbeid". 

Dersom ja -må den få mye mer omtale, dersom ikke- bør den omtales i en egen 

strategiplan, siden idrettsaktivitet for barn, unge og voksne er et viktig tilbud for alle 

med tanke på folkehelse, trivsel og attraktivitet som kommune. 

  

Samarbeidet mellom kommunen og foreningene er også et viktig emne i 

"Nåsituasjonen", etter vår oppfatning. Kommunens ansatte og administrasjon hjelper 

allerede mange lag og foreninger på en god måte. Men hvem som får hva og hvem som 

savner hjelp mest, kunne vært interessant å vite mer om. Hvorfor får noen mye 

tilrettelegging mens andre må klare seg selv? Hvordan fordeles midlene? 

  

Et godt samarbeid og tilrettelegging vil kunne føre til et bedre tilbud og gjøre 

idrettstilbudet mer synlig og tilgjengelig. Klubbene vil kanskje oppleve bedre rekruttering 

som følge av dette. Kan kommunen bidra med å gjøre lag og foreninger mer synlig på 

sine hjemmesider? Hva med en årlig oppdatert liste over eksisterende klubber med kort 

info om klubben med kontaktinfo som innbyggerne kan lett finne det de søker etter? 

  

Innen idrettsforeningene er det et tilbud for borgere i alle aldre. Dette bidrar positivt for 

folkehelsa i alle livets faser og er et vinn-vinn konsept verdt å satse på videre. Per i dag 



ytes det en betydelig mengde frivillig arbeid innen idrettsforeningene i kommunen vår for 

å fremme dette og det må fremgå i beskrivelsen av stats presens. 

  

Punkt 5 "Utfordringsbildet"  

Som aktive i idrettsforeninger er innholdet som listes opp lett gjenkjennelig, men kanskje 

noe vel generelt(?) Hvilke foreninger har uttalt seg? Er dette representativt for alle? 

  

Punkt 6 "Utviklingstrekk" 

Her er det referert til Frivillighetsbarometeret 2020 som gir nasjonale tall og tendenser. 

Siden denne strategiplanen skal dreie seg om Risør kommune mener vi at det bør 

fremlegges mer lokalt forankrede undersøkelser. En strategi bør "hjelpe den det gjelder 

videre fra der den er". 

  

Vårt inntrykk er at mengden frivillig arbeid øker i vår kommune. For den enkelte forening 

har mengden administrativt arbeid økt betydelig de siste årene som følge av pålegg fra 

kretser og forbund. Klubbdrift tar mer og mer tid. Kanskje kommunen kunne hjulpet noe 

med rådgivning og administrasjon? Kanskje tilbudt en arkivtjeneste for elektronisk 

oppbevaring av klubbvedtekter og andre viktige dokumenter? Felles varslingstjeneste for 

viktige datoer? 

  

  

Punkt 7 "Muligheter og retning for ønsket utvikling" 

Idrettsrådet oppfatter hovedmålet om at "vi skal vokse gjennom samarbeid og 

attraktivitet" som relevant og godt. Punktene under 7.2 frivillighetens behov, vurderes 

som noe annerledes og trolig basert på andre typer foreninger enn idrett.  

  

Strategipunktene som nevnes åpner imidlertid for et par innspill fra vår side: 

  

Møteplasser. Vi støtter fullt ut etableringen av en god skatebane og ønsker å berømme 

de frivillige som har lagt ned mye arbeid i planlegging og gjennomføring av et attraktivt 

område for uorganisert aktivitet. Det er ikke all aktivitet som skal eller kan organiseres, 

så kommunen, idrettsrådet og andre involverte må være imøtekommende for denne 

gruppen og forsøksvis fange opp ønsker og muligheter. 

Utlånsordning er også et område med potensiale for utvikling og vil være positivt. 

  

Sett fra idrettens ståsted inneholder dokumentet "Frivilligstrategien" for lite konkret 

beskrivelse av vårt bidrag til fellesskapet når det kommer til frivillig arbeid. Vi tenker at 

det skjer og utføres mye bra både i klubbene og i kommunen allerede, som er viktig å få 

frem. Det er viktig å gi annerkjennelse for alt det gode arbeidet som kommer så mange 

til gode. Litt skryt og annerkjennelse vil løfte innsatsen frem og motivere til å fortsette og 

samtidig rekruttere nye. 

  

Vi vil samtidig påpeke at ingen ting er perfekt og vi kan sikkert få enda mer ut av de 

frivillige timene ved god organisering og en klar strategisk tanke. 

  

På vegne av Risør Idrettsråd 

  

JL 

 


