
17. november 2021 kl. 18:00

Risør Rådhus

Frivillighetens inspirasjonskveld



Informasjons- og inspirasjonskveld

• Agenda for ettermiddagen: 18.00 – 19.30

• Velkommen – hils på Risør kommunes tverrfaglige ressursgruppe! 
• Og hvorfor har vi invitert dere? 

• Vi må restarte dialogen

• Frivillighetens år 2022 og tilskuddsordningen Vår Dag

• Risør kommune sin Frivillighetspris

• Presentasjon av våre digitale verktøy



Planstrategi 2020 - 2024
• På bakgrunn av politiske signaler fremmet administrasjonen et forslag om 

en strategi for kommunens arbeid med det frivillige Risør

• Et overordnet mål om å støtte en sterk og aktiv frivillig sektor, som bidrar til 
aktive og helsefremmende liv og tilhørighet

• Frivilligstrategien skal
• Legge til rette for at aktørene i frivillig sektor og enkeltpersoner kan bidra med sitt 

engasjement i lokalmiljøet
• Legge til rette for at samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen preges av 

kommunens verdier; løsningsorientert, trygghet, åpenhet og likeverd

• Målgrupper for frivilligstrategien
• Barn og unge, eldre og alle



Frivillighet er tverrfaglig samarbeid
• En viktig tilnærming for å nå målene fremover, er samarbeid. Små og 

mellomstore kommuner blir i større grad avhengig av samarbeid og samhandling 
internt, med andre kommuner, med næringsliv, private aktører og frivillige for å 
kunne levere effektive tjenester og tilpasse oss fremtidens utfordringer. Vi må 
skape gode arenaer for samhandling for å finne gode løsninger i felleskap. 

• Tverrfaglig team opprettet januar 2021

• Kultursjef / kulturkoordinator, BTI koordinator (Malin Paust), 
representant fra NAV (Kristin Aasbø), representant fra omsorg 
(Christine Sønningdal)



Og hva har vi fått til i 2021?

• Til tross for korona…

• Sommerskole

• Eldre ut på middag

• Biblioteket – digital … 

• Nytt styre til frivilligsentralen

• Forhåpentligvis en frivillighetsstrategi – som legger seg opp til Agders 
frivillighetsstrategi

• Og vi får en ny medarbeider i kommunen



Frivillighetens år 2022

• En nasjonale dugnad – på vei ut av korona… 

• Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! 

• Vi er opptatt av at alt trenger ikke å være ferdig til dette året, men 
det kan være en restart og en intensivering av samarbeidet 

• Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre 
samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere 
frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med! 



Hvordan skal vi gjøre det?

• Her er det mange gode forslag nasjonalt

• Og søknadsordninger nasjonalt

• Vi ønsker å presentere frivillige lag- og foreninger i hvert 
kommunestyret gjennom året

• Intensivere samarbeidet på alle plan







Forslag til tiltak for å feire:

1. Bli med på VÅR DAG

•Velg deres VÅR DAG, planlegg arrangementer, la 
lokallagene søke om penger i den offisielle 
støtteordningen og vær med på å male Norge i 
organisasjonenes farger i hele 2022.

•Søknadsfrist: januar 2022

https://frivillighetensar.no/veiledning-til-vr-dagsttte


Hovedarrangementer, 
signalarrangementer og initiativ

https://frivillighetensar.no/hovedarrangementer
https://vimeo.com/491139835


Forslag til tiltak for å feire:

2. Vis at dere er med på feiringa

•Bruk verktøykassen og last ned de offisielle 
logoene for å markere at dere feirer 2022 som 
frivillig organisasjon eller forening. Disse kan 
legges ut på nettsider, sosiale medier og i andre 
relevante kanaler. Hjelp oss å bli en samlet 
stemme som markerer 2022!

https://frivillighetensar.no/materiell


Forslag til tiltak for å feire

3. Marker Frivillighetens Dag

•Alle organisasjoner kan og bør markere FNs 
Frivillighetsdag 5. desember! Bruk dagen på å 
sette fokus på deres frivillige og vær med i 
åpingen av fest-året. Se forslag til hvordan dere 
kan markere dagen her.

https://frivillighetensdag.no/organisasjoner-feirer-frivilligheten


Forslag til tiltak for å feire

4. Gjør noe spesielt!

•Det er regjeringen som har vedtatt at det er 
Frivillighetens år i 2022 - det er en oppfordring til 
å gjøre noe helt spesielt dette året. Har dere 
vanligvis et årlig arrangement? Gjør det enda 
større dette året, og sett de frivillige i sentrum! Ta 
gjerne kontakt med Frivillighet Norge som kan 
hjelpe til med dette.



https://www.facebook.com/watch/?v=970054736840803


• Risør kommunes 
frivillighetspris

• Risør kommunes 
frivillighetsstrategi

• Midler til humanitære 
organisasjoner og frivillig 
arbeid- frist: 1.desember!

https://www.facebook.com/watch/?v=970054736840803


Inkludering av barn og unge

Kommunestyret tar saken til orientering og vil understreke 
betydningen av gratis aktivitetstilbud til alle barn og unge, 
som ikke krever behovsprøving for å inkludere barn i familier 
med presset økonomi. I tillegg til en egen budsjettpost for 
dette, som for tiden er lagt til NAV, vil kommunestyret 
oppfordre til at alle lag og foreninger, samt større 
arrangement med kommunal støtte, i størst mulig grad 
inkluderer gratis aktivitetstilbud.

(kommunestyrets vedtak i PS 21/106 28.10.21)



Utlånssentral (utstyrsbank)

Kommunestyret ber administrasjonen legge til rette for at 
kommunen, frivilligsentralen eller frivillige aktører kan få søke 
om støtte til etablering av en utlånssentral (utstyrsbank) 
gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (BUFDIR) 
tilskuddsordning for inkludering av barn og unge i 2022. 

Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret med 
forslag til hvordan er utlånssentral i Risør kan organiseres, 
snarest mulig. 

(kommunestyrets vedtak i PS 21/106 28.10.21)



Målet med tilskuddsordningen

er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring 
og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av 
åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring 
av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, 
kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk 
deltakelse.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av 
ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/

tilskudd til inkludering av barn og unge

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/


Kontaktperson med knutepunktfunksjon: Malin Paust

• Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen, skal ha en 
knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige 
arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen. 

• Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for 
andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen

• Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over lokale forhold knyttet til 
målgruppen for tilskuddsordningen og relevante tilbud fra 
kommunen, frivilligheten og andre aktører. 

tilskudd til inkludering av barn og unge



Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:
• Kultur-, fritids- og 

ferieaktiviteter

• Jobbtilbud – og veiledning

• Utstyrssentral

• Lokale aktivitetsfond

• Kultur- og aktivitetskort

• Aktivitetsguide

• Los/ungdomslos

• Åpen møteplass

• Utprøving av arbeidsmodell

• Koordinering av lokalt arbeid 
for inkludering av målgruppen

• Annen lokal aktivitet

• Sentralledd i frivillige 
organisasjoner – aktivitet i minst 
fem kommuner

tilskudd til inkludering av barn og unge

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/


tilskudd til inkludering av barn og unge

https://no.ramboll.com/-/media/files/rno/publikasjoner/kartlegging-av-utstyrssentraler-i-kommunenerambllrapport.pdf?la=no

Tvedestrand Frivilligsentral 
låner ut aktivitetsutstyr og 
utstyrsvogn i forbindelse med 
aktivitetsdager eller lignende. 

I Gjerstad driver biblioteksjefen 
utlånssentral i kommunehuset, 
https://www.gjerstad.kommune.no/tje
nester/utlanssentral/

Risør? Meld interesse via 
https://frivillig.no/risor-
frivilligsentral/utarbeide-forslag-til-
organisering-av-utlanssentral-i-risor

https://no.ramboll.com/-/media/files/rno/publikasjoner/kartlegging-av-utstyrssentraler-i-kommunenerambllrapport.pdf?la=no
https://www.gjerstad.kommune.no/tjenester/utlanssentral/
https://frivillig.no/risor-frivilligsentral/utarbeide-forslag-til-organisering-av-utlanssentral-i-risor


https://frivillig.no

gjør det enklere for folk å bli frivillig og enklere for organisasjoner å finne frivillige

https://frivillig.no/

