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1) Innledning  

I Risør kommune er det en aktiv frivillig sektor med rundt 130 lag og foreninger av ulik 
størrelse, formål og organisering - fra Gjernes til Søndeled via Akland, til Risør og ut til Hope 
og Åkvåg. Dette er verdifulle ressurser for Risør som lokalsamfunn og for den enkelte. I 
årene som kommer vil kommunen ha begrenset kapasitet til å møte innbyggernes behov ut 
over det som er lovpålagt og innsatsen for en positiv samfunnsutvikling må skje i 
samhandling og samarbeid mellom det offentlige, det private og frivillig sektor.  

Dette er første utgave av Risør kommunes Frivillighetsstrategi og den skal danne et felles 
utgangspunkt for videre arbeid. Forankring og medvirkning i strategiarbeid er avgjørende for 
strategiens verdi, og mange har bidratt til å tegne utfordringsbildet og få fram kunnskapen 
som danner grunnlag for strategien.  

Frivillighetsstrategi for Risør kommune 2022-2030 er en lokal presisering av Agder 
fylkeskommunes frivillighetsstrategi. Den beskriver hvordan vi vil ha det og hvordan vi 
sammen kan arbeide for å mobilisere alle gode krefter for å bidra til å nå nasjonale, 
regionale og lokale mål.  Dette er første utgave av kortversjonen til dokumentet 
Kunnskapsgrunnlag og medvirkning. I Handlingsprogrammet for Frivillighetsstrategi for Risør 
kommune 2022-2030 angis tidspunkt og ansvar for det enkelte tiltak for perioden 2022-
2026. 

1.1 SENTRALE BEGREPER  
 Levekår handler om ressurser den enkelte disponerer og muligheter til å dra nytte av 

ressursene for å skape gode liv for seg og sine. Levekår handler også om hvordan folk 
opplever at de har det, hvilken livskvalitet de har og hvor tilfredse og lykkelige de er. 

 Frivillig virksomhet defineres av Frivillighet Norge som en sammenslutning av personer 
eller virksomheter som driver aktiviteter som ikke er fortjenestebasert eller organisert av 
det offentlige (jf. Frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4).  

 Frivillige organisasjoner baserer en vesentlig del av driften på medlemskontingenter, 
gaver, innsamlede midler og/eller frivillig arbeidsinnsats.  

 Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og 
lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring 
og kommune. 

 Et mangfoldig samfunn er satt sammen av folk med ulike kulturer, trosoppfatninger, 
verdier og levemåter.  

 Inkludering gir tilgang til fellesskap i skole, fritid og arbeidsliv. Inkludering gir sosial 
tilhørighet og er en viktig ramme for læring, trivsel og utvikling. 

1.2 MÅL I OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER 
 Hovedmålet for Agder fylkeskommunes frivillighetsstrategi er en sterk, selvstendig og 

mangfoldig frivillighet på Agder for å nå visjonen Økt deltakelse for bedre levekår. 
 Hovedmålet i Kommuneplanens samfunnsdel (2019-2030) er Vi skal vokse gjennom 

samarbeid og attraktivitet. 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/pagaende-planarbeid/frivillighetsstrategi-for-agder/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/pagaende-planarbeid/frivillighetsstrategi-for-agder/
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Frivillighetsstrategien er tett koblet opp mot kommunens øvrige planer og 
styringsdokumenter.  
 
Punktmerkene vi benytter i tekst, mål og på strategier, viser hvor de er hentet fra:  

 Nasjonale føringer 
 Agder fylkeskommune 
 Risør kommune 

 Risør kommunes Frivillighetsstrategi 

 

2) Mål og strategier mot 2030 

Behovene og utfordringene som er avdekket i dette strategiarbeidet i Risør, samsvarer i stor 
grad med regionale og nasjonale behov og utfordringer. De lokale målene og strategiene 
knytter seg derfor tett opp mot Agders mål og strategier, og med tilhørende tiltak i 
Handlingsprogrammet viser vi hvordan vi med bakgrunn i vårt lokale utfordrings- og 
mulighetsbilde vil jobbe strategisk framover.  

 

Sånn vil vi ha det - mål Sånn vil vi gjøre det - strategier 

 Kommunal frivillighetspolitikk: 
Tilrettelegging og samspill 

Innen 2025 har Risør kommune 
vedtatt egen frivillighetspolitikk 
 

 Vi utarbeider gode samarbeidsrutiner på tvers av 
kommunale enheter og frivillig sektor  

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

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

 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 
støtteordninger. 

 Vi formidler informasjon om støtteordninger 

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

 Vi digitaliserer søknadsprosessen 

 Rekruttering og deltakelse: 
Kompetanseløft og synlighet 
Innen 2030 skal alle, uansett 
alder, kjønn, etnisitet, inntekt, 
funksjonsnivå eller 

 Vi synliggjør tilgjengelige fysiske og digitale 
møteplasser/verktøy 

 Vi samarbeider om tiltak for å øke kompetanse om 
rekruttering 
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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) 

 Vi skal styrke helsefremming og 
forebygging med fokus på tidlig 
innsats 

 Alle skal oppleve mestring, 
tilhørighet og god livskvalitet 

 Vi forventer at 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 utvikler vi sosiale nettverk og forutsigbare 
rammer for frivillige og pårørende 

 

* lokalt tillegg til Fritidserklæringen, vedtatt ved 
kommunestyrets behandling  

 

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

 Vi utvikler felles retningslinjer for utlån av 
kommunale bygg til frivillig virksomhet 

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

 Vi reetablerer og fornyer Frivilligsentralen i Risør 

 

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

 Innbyggerne skal være en 
ressurs i eget liv og for andre 

 Vi deltar i nettverk på tvers av 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 

 Vi bruker regionale og nasjonale digitale plattformer 
som er utviklet for å støtte frivillig sektor 

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

 


