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RISØR KOMMUNE  

Handlingsprogram (2022-2026) 

Frivillighetsstrategi for Risør kommune 2022-2030  
Dette første handlingsprogrammet til Frivillighetsstrategi for Risør kommune 2022-2030 gjelder for perioden 2022-2026.  

Strukturen i handlingsprogrammet følger den tematiske inndelingen i (høringsutkast til) Agder Fylkeskommunes Frivillighetsstrategi og 

Handlingsprogram. Det betyr at rekkefølgen på mål, strategier og tiltak ikke må oppfattes som en prioritert rekkefølge.  

Prioritering av tiltak i Handlingsprogrammet vurderes årlig og vedtas av kommunestyret sammen med behandling av Frivilligsentralens 

årsrapport.  

I tillegg til den tette forbindelsen til de regionale føringene, skal handlingsprogrammet for Frivillighetsstrategien for Risør kommune 2022-2030 

henge sammen med øvrige styringsdokumenter for Risør kommune.  

For å sikre at tiltakene i handlingsprogrammet blir gjennomført, er det viktig at Risør kommunes involverte tjenesteområder og de frivillige 

organisasjonene er delaktige i utformingen av tiltakene og tar dem med i sine arbeidsplaner og budsjettprosesser. 
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Sånn vil vi ha det - mål Sånn vil vi gjøre det – strategier År: Tiltak 
Ansvar for oppfølging. Aktuelle 
samarbeidspartnere 

 Kommunal frivillighetspolitikk: 
Tilrettelegging og samspill 
Innen 2025 har Risør kommune vedtatt 
egen frivillighetspolitikk 

 Vi utarbeider gode samarbeidsrutiner på 
tvers av enheter, profesjoner og frivillige  

 Vi videreutvikler kommunens 
frivillighetspolitikk i dialog med frivilligheten 
og i tråd med de ti frivillighetspolitiske bud 

 Vi videreutvikler frivillighetspolitikken i tråd 
med intensjonene med Innsatstrappa 
(Agenda Kaupang) 

2022: Ansette frivilligkoordinator Område Samfunnsutvikling.  
Område helse og omsorg 

2022: Utarbeide Veileder for frivillig 
innsats, inkludert samarbeid med lag 
og foreninger 

Frivilligkoordinator sammen med enhetene, 
frivillige, lag og foreninger 

2022: Fortsette arbeidet med å gjøre 
Frivillighetsstrategien kjent 

 Økonomi: Forenkling og frihet 
Innen 2030 opplever frivilligheten i 
Risør det som enkelt å søke, ta imot og 
rapportere på offentlig støtte. Det er 
balanse mellom driftsstøtte og 
prosjektstøtte,og det er enkelt å finne 
informasjon om andre støtteordninger. 

 Vi formidler informasjon om støtteordninger 

 Vi reviderer retningslinjer for tildeling av 
midler til lag og foreninger og gjør kriteriene 
tydeligere 

 Vi digitaliserer søknadsprosessen 

 Vi inviterer årlig til Frivillighetens dag  
(5. desember) med informasjon og 
erfaringsutveksling 

2022: Revidere lokale 
tilskuddsordninger  

Kultursjefen. Kulturutvalget 

2022-26: Invitere til møte for 
utveksling av erfaringer og 
informasjon om tilskuddsordninger 

Frivilligkoordinator sammen med lag og 
foreninger, næringsliv 

 

2022-26: Tilby arbeidsplass med PC, 
skriver og veiledning i å skrive 
søknader 

Frivilligkoordinator sammen med 
kulturenheten, lag og foreninger 

 Rekruttering og deltakelse: 
Kompetanseløft og synlighet 
Innen 2030 skal alle, uansett alder, 
kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå 
eller interessefelt, ha mulighet til å 
delta i frivillig virksomhet  

 Alle barn, uavhengig av funksjonsnivå 
og* foreldrenes sosiale og økonomiske 
situasjon, skal ha mulighet til å delta 
jevnlig i minst en organisert 
fritidsaktivitet sammen med andre barn 
(Fritidserklæringen)  
* lokalt tillegg til Fritidserklæringen, vedtatt ved 
kommunestyrets behandling 

 Vi synliggjør tilgjengelige verktøy 
 Vi samarbeider om tiltak for å øke 

kompetanse om rekruttering 
 Vi forventer at alle lag og foreninger med 

kommunal støtte tilbyr gratis aktivitetstilbud 
som en del av sin virksomhet 

 Sammen øker vi aktivitetstilbudet 

 Sammen øker vi synligheten av tilbud som 
allerede finnes 

 Sammen inspirerer vi til egeninnsats, til å ta 
ansvar for egen helse og til å være aktive 
deltakere i fellesskapet. 

 Sammen motiverer vi til samskaping og 
inkludering der brukeren er i fokus og har 
mulighet til medvirkning 

2022-26: Invitere til møte om digitale 
kanaler som Frivillig.no og 
Ungfritid.no 

Frivilligkoordinator sammen med lag og 
foreninger 

2022: Gjennomføre ALLE MED 
dugnad  

Frivilligkoordinator. Nasjonal dugnad mot 
fattigdom og utenforskap blant barn og unge 
(NDFU), tjenester, politikere, næringsliv, lag og 
foreninger. 

2022: Markere Frivillighetens År Frivilligkoordinator og kulturenheten sammen  
lag og foreninger 

2022-26: Tilby Språkcafé og lignende 
for fremmedspråklige  

Frivilligkoordinator og Risør bibliotek sammen 
med frivillige 

2022-26: Støtte Sterk og stødig Frivilligkoordinator og omsorgssektoren 
sammen med Frisklivssentralen 

2022-26: Støtte Aktivitetsvenn Frivilligkoordinator og omsorgssektoren 
sammen med Frisklivssentralen 
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 Alle skal oppleve mestring, tilhørighet 
og god livskvalitet 

 Innbyggerne skal være en ressurs i eget 
liv og for andre 

 Sammen utvikler vi sosiale nettverk og 
forutsigbare rammer for frivillige og 
pårørende 

2022: Etablere Utlånssentral  Frivilligkoordinator sammen med 
oppvekstsektoren og lag og foreninger 

2022-26: Tilby kurs innen prioriterte 
tema, som digital kompetanse for 
eldre, styrearbeid mm 

Frivilligkoordinator sammen med Risør 
bibliotek, lokalbankene, Norges Idrettsforbund 
(NIF) m.fl 

 Lokaler: Tilgjengelighet og 
forutsigbarhet.  
Innen 2030 skal frivilligheten oppleve 
det som enkelt å finne tilgjengelige 
lokaler til sine aktiviteter. 

 Vi vil utvikle felles retningslinjer for utlån av 
kommunale bygg til frivillig virksomhet 

 Vi lar lag og foreninger benytte offentlige 
lokaler, idrettshaller og idrettsanlegg gratis 

2022: Bruke kommunens 
hjemmeside for informasjon om og 
tilgang til å reservere lokaler 

Område samfunnsutvikling 

2022-26: Fordele halltider etter 
søknad  

Idrettsrådet 

2022: Meråpen idrettshall og tilgang 
til lys på utendørsarenaer 

Idrettsrådet i samarbeid med lag og foreninger 

2022: Reetablere Frivilligsentralen Frivilligkoordinator i samarbeid med 
samfunnssektoren og omsorgssektoren 

 Møteplasser: Dialog, informasjon og 
koordinering 
Innen 2030 skal Agder være ledende på 
samhandling og samarbeid mellom og 
på tvers av frivillig og offentlig sektor 

 Vi skal styrke helsefremming og 
forebygging med fokus på tidlig innsats 

 Vi deltar i Fylkeskommunens nettverk for 
kommuner og frivilligsentraler 

 Vi legger til rette for nettverk på tvers av  
frivillige organisasjoner, for 
erfaringsutveksling og kompetanseheving. 

 Vi utvikler bibliotekene som møteplasser i 
samarbeid med fylkeskommunen og 
frivilligheten 

 Sammen motiverer til aktive liv og ansvar for 
egen helse 

2022-26: Invitere til møter for 
erfaringsutveksling og samarbeid 

Frivilligkoordinator sammen med 
kulturenheten og næringsliv 

2022-26: Motivere frivillige til å drifte 
møteplasser (Risørhuset, skoler, 
Frydenborgsenteret med flere)  

Frivilligkoordinator sammen med 
frivilligsentralens ressursgruppe og lag og 
foreninger 

2022: Synliggjøre frivillighetens verdi 
og viktige plass i Innsatstrappa 

Omsorgssektoren, kommunens enheter og 
frivilligsentralen 

2022-2026: Markere frivillighetens 
år: Sammen lager vi et årlig 
arrangement med faglig innhold og 
sosial verdi, i forbindelse med 
Frivillighetens Dag 5. desember. 

Alle 

 


