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Rådmannens forslag Side 1

Flekkefjords visjon, verdier og mål
Visjonen og slagordet til Flekkefjord kommune er
«vilje til vekst»
Verdiene vi bygger dette på er
Redelighet, Engasjement og Nyskaping
Våre to hovedmålsettinger i samfunnsdelen i kommuneplanen er:
1. Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv,
slik at vi når 10 000 innbyggere i 2025.
2. Vi skal utvikle vår rolle som regionssenter for omkringliggende kommuner

Dette ønsker vi
I helse og omsorgsplan 2020 «Deltakelse og mestring» er det et eget kapittel som omhandler
frivillig innsats og deltakelse, hvor følgende to hovedmål er vedtatt:



Flekkefjord skal legge til rette for et aktivt sivilsamfunn hvor deltakelse i frivillig
virksomhet oppleves som positivt og engasjerende.
Frivillige lag og foreninger skal oppleve at Flekkefjord kommune er en aktiv medspiller i å
realisere verdien i det frivillige arbeidet for den enkelte og for samfunnet.

Formål med erklæringen
Frivillighetserklæringen representerer Flekkefjord kommunes frivillighetspolitikk, inneholder
grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig
sektor.
Målet med erklæringen er å gi et fundament for et forutsigbart og konstruktivt samspill mellom
partene.
Frivillighetserklæringen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom
kommunen og frivillig sektor
Kommunen har valgt å dele frivillighetsmeldingen inn i tre deler:

1. Prinsipper for samspillet
2. Rammer for samspillet
3. Oppfølging av erklæringen
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1. Prinsipper
Frivillig sektor anerkjennes som en selvstendig samfunnssektor på lik linje med de andre
sektorene i samfunnet. Samarbeid og samskaping mellom kommunen og frivilligheten baseres
på likeverdig partnerskap og gjensidig respekt for hverandres roller
Frivillig sektor er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle som formidler og forvalter av
demokratiske verdier i lokalsamfunnet. Samhandling krever ressurser og engasjement, og det
må avsettes nødvendig tid til samspillet. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men utfyllende
roller i samfunnet. Samarbeid bygger på prinsippet om at frivillig sektor skal supplere og ikke
erstatte offentlige tjenester
Kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer. Politikken
skal gi grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Utviklingen av frivillighetspolitikken
skjer i dialog med frivilligheten og bærer preg av åpenhet, forutsigbarhet, tilgjengelighet og tillit.

Faktatall om frivillighet:







147.800 årsverk i frivillig arbeid
61% (over 16 år) deltar i frivillig arbeid
9,2 millioner medlemskap i frivillige organisasjoner
Over 100.000 lag og foreninger i Norge.
Ulønnet innsats 74 milliarder
Ca. 100 foreninger registrert i Flekkefjord kommune
(Dette tallet mener vi er betydelig høyere)

(Kilder: SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2014 og tall
Frivilligsentralen i Flekkefjord.)
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2. Rammer
2.1 Dialog
Det er frivilligheten som er ekspert på frivillig innsats, lokal mobilisering og engasjement.
Kommunen vil legge til rette for å øke frivillig sektors medvirkning i samhandling med
kommunen. Dette vil bidra til gjensidig læring og demokratiutvikling, bedre kvalitet og gi bedre
eierskap til politiske beslutninger

Slik gjør vi det:






Felles årlig møte mellom Frivillig sektor, kommune og politikere i mars.
Flekkefjord kommune sitt felles kontaktpunkt for lag og foreninger er Flekkefjord
Frivilligsentral.
Samarbeid med frivillighet, vurderes tatt inn som eget tema i tertialrapporter
og/eller årsrapporter
Etablere et system som kan oppdatere oversikt over lag og foreninger i
Flekkefjord kommune.
Oppfordre lag og foreninger til å ha oppdatert Aktivitetskalender på nettsiden til
Smaabyen: http://www.smaabyenflekkefjord.no/hva-skjer/

Rådmannens forslag Side 4

2.2 Ressurser
Kommune vil i framtiden ikke klare å løse alle samfunnsoppgaver alene. Frivilligheten har lange
tradisjoner, stor kapasitet og opererer på nesten alle samfunnsområder.
Frivilligheten tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge, idrettslige- og kulturelle opplevelser,
opplæring, beredskapstjenester, helse og omsorgstjenester m.m.
Frivillige organisasjoner har opparbeidet seg solid kunnskap, mye erfaring og høy tillit i
befolkningen.
Kommunen vil stimulere til at det skapes mer frivillig engasjement for å styrke de frivillig
organisasjonens rolle, både som nærmiljøbygger, som en inkluderende kraft og som bidragsyter
i å løse felles samfunnsutfordringer.

Slik gjør vi det:
Tilskuddordninger
 Kommunen vil gjøre informasjon om tilskuddordninger som gjelder frivillig sektor
lett tilgjengelig.
 Kommunen vil tegne abonnement på Tilskuddsportalen i 3 år- evalueres årlig
 Kommunen vil legge til rette for kurs i søknadsskriving en gang årlig i november
Kompetanse
 Kommunen vil bidra med kompetanseheving på tema som spilles inn til
Frivilligsentralen fra frivillig sektor.
 Kommunen skal sikre at ansatte har kompetanse til å ta imot og samarbeide med
frivilligheten, samarbeid med frivilligheten som tema på enhetsledersamlinger.
Samarbeid om felles interesser i lokalsamfunnet
 Kommunen vil legge til rette for at frivillige organisasjoner som ønsker å være en
ressurs og bidra til å løse samfunnsoppgaver, kan inngå avtaler om samarbeid.
 Kommunen vil legge til rette for at enkeltpersoner som ønsker å bidra, får være en
ressurs i å løse samfunnsoppgaver.
 Kommunen vil sammen med frivilligheten se på utfordringer som er i nærmiljøet,
og lage en oversikt over aktuelle aktiviteter som kan bidra til kommunens
satsningsområder innen folkehelse.
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2.3 Rekruttering
Kommunen vil bidra med å løfte frivilligheten og bidra til at flere melder seg som frivillige.
Flekkefjord har store ressurser blant unge pensjonister og uføre, nye nordmenn, de som står
utenfor i tillegg til de gruppene som allerede er aktive i frivillige organisasjoner og
Frivilligsentralen.

Slik gjør vi det:
MENING
- MESTRING
 Årlig
arrangement der man hedrer frivilligheten
 Frivilligsentralen og kommunen vil bidra med å dele gode historier og prosjekt
på sosiale media og hjemmeside.
 Frivilligsentralen publiserer månedens forening på kommunens hjemmeside.
 http://www.smaabyenflekkefjord.no/hva-skjer/ videreføres som en viktig
Forutsigbarhet
kanal for informasjon og rekruttering
Det skal være enkelt å starte og drifte en frivillig organisasjon i Flekkefjord.

Rådmannens forslag Side 6

2.4 Forutsigbarhet.
Det skal være enkelt å starte og drifte en frivillig organisasjon i Flekkefjord. De frivillige
organisasjonene er medlemsbaserte og all aktivitet, drift og økonomiforvaltning administreres
som en hovedregel gjennom frivillig innsats i henhold til organisasjonens formål og vedtekter.
Kommunen vil legge til rette for forutsigbarhet, og at organisasjonene bruker minst mulig
ressurser på byråkrati og rapportering, slik at de får mer tid til sine kjerneaktiviteter.

Slik gjør vi det
Tilpassede lokaler
 Kommunen vil legge til rett for at frivillige organisasjoner får tilgang til
tilpassede og gode lokaler
Tilskuddsordninger
 Ordningen «Fritidsbanken» videreføres og utvides som et lavterskel
tilskudd til lag og foreninger i arbeidet med å forebygge utenforskap
 Driftstilskudd til lag og foreninger og tilskudd til arrangementer skal
være forutsigbare og søknadsprosessene skal være enkle.
 Tilskuddsordninger skal digitaliseres innen 2020
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3. Oppfølging av erklæringen
Frivillighetserklæringen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom
kommunen og frivillig sektor.
•
•
•
•

Erklæringen rulleres hvert 4. år og vedtas av bystyret.
Det rapporteres årlig til utvalg for helse, kultur og oppvekst på status for tiltakene i
handlingsdelen «Slik gjør vi det».
Tiltaksoversikt rulleres hvert år på fellesmøtet for lag og foreninger
Det opprettes en referansegruppe som har ansvar for rullering av handlingsdelen
(Slik gjør vi der punktene) i planen, tiltaksoversikten og organisere årlig fellesmøte
med frivillige lag og foreninger, kommune og politikere. Referansegruppen skal bestå
av representanter for bredden av frivillighet i Flekkefjord kommune, administrasjon
og politikere. Representanter for frivilligheten velges på det årlige møtet.
Representantene velges for 2 år.

Innholdet i Frivillighetserklæringen skal følges opp gjennom:
•
•
•
•
•
•
•

Å gjøre erklæringen kjent, operativ og virksom i alle kommunens sektorer og i
politiske styrer og utvalg.
Å gjøre erklæringen kjent gjennom Ungdomsrådet, råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, Eldrerådet, Folkehelseutvalget, Integreringsutvalget og andre utvalg.
Utforming av nye planverk og rullering av eksisterende planverk.
Utforming av kommunens årsbudsjett og handlingsprogram.
Å gjennomføre en årlig konferanse mellom hele bredden av frivilligheten,
kommunens politikere og administrasjonen for å drøfte relevante saker.
Å legge til rette for både formelle og uformelle møter mellom frivillig sektor og
kommuneadministrasjonen.
I samarbeid fylle ut og vedlikeholde tiltaksoversikten som er vedlagt erklæringen,
første gang i løpet av 2018.
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Vedlegg : Tiltaksoversikt lag og foreninger
På bakgrunn av oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Flekkefjord kommune er
det utarbeidet en liste over de viktigste satsningsområdene for folkehelsen fremover.
Frivillige lag og foreninger gjør daglig en stor innsats på mange av områdene i planen.
Ordsyken nedenfor er en sammenstilling av hovedområdene de frivillige lag og foreningene
som deltok i arbeidet med frivillighet erklæringen arbeider med.

Oversikten nedenfor viser de 4 områdene som foreslås som hovedsatsningsområder. Oversikten
over tiltak og ansvarlig fylles ut av de frivillige lag og foreninger i fellesskap og vil gi et bilde på
alle de ulike ressursene og tiltakene som skjer i regi av frivillige lag og foreninger på disse
områdene.
Satsningsområder
Helsefremmende
arbeid

Navn/beskrivelse av aktivitet

Ansvarlig lag/forening

Barne- og ungdomsidretten
Likemannsarbeid
Toppturer
Trim
Fotball
Volleyball
Ernæring og godt kosthold

Idrettsforeningene i kommunen
LHL
FOT
Bakke IF
Bakke IF
Bakke IF
Bygdekvinnelaget,
Sanitetsforeninger
Helselag
Åna Sira Fotballklubb v/ Petter
Kvelland
Åna Sira Fotballklubb
Åna Sira Fotballklubb
Civitan Club Flekkefjord
Civitan Club Flekkefjord
Bakke Kulturhistorisk Forening

Åna Sira Fotball
10 på topp turgruppe\naturgruppe
Dart og Frisbee golf
Civitanlekene for utviklingshemmede
PU dansen for utviklingshemmede
Vandring i merkede turløyper med fin utsikt og
natur i skog og fjell
Formidle lokalhistorie for å skape stolthet ved
kunnskap om hjembygda
Sittedans for beboerne på Tjørsvågheimen
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Bakke Kulturhistorisk Forening
Flekkefjord seniordans

Integrering

Forebygge
barnefattigdom

Utenforskap/
ensomhet

Musikkstunder på demensavdelinger,
Tjørsvågheimen
UT på tur
Klassiske konserter for alle og Den kulturelle
spaserstokk på institusjoner og dagtilbud
Ambassadørkurs
Ferskingkurs
Trim
Fotball
Volleyball
Flyktningguide
Ta skoleklasser og barnehager sammen med
innvandrerbarn på turer eller på
underholdningskvelder
”Grenseløst Treff”

Språkkafe for kvinner på frelsesarmeen
Leksehjelp
Fritidsbanken/Aktivitetskort
Jentegruppe for jenter med minoritetsbakgrunn
(denne kan også innunder barnefattigdom el.
Helsefremmende arbeid)
Åpne kvelder på ungdomshallen
Innvandrere blir enkelte ganger invitert med til
klassiske konserter via sin flyktningeguide.
Utstyrsbank (turrelatert)
Verdens største lekeland (ferietilbud x2)
Sørge for at barn og voksne som er alene pga
fattigdom eller mangel på nettverk blir involvert
i aktiviteter eller samvær med andre
mennesker. Aktiviteter og mat er gratis for alle
Fritidsbanken/Aktivitetskort
Kom deg ut! (x2)
Romjulsfest
Frisbee golf – Åna Sira Stadion -tilgjengelig for
alle hele året
Grensebullen dart klubb- hver onsdag i Åna Sira
i klubbhallen vår.
Kompis Flekkefjord
Aktivitetsvenn
Besøkstjeneste på Gyland
Besøkstjeneste/ blomsterhilsner i Bakke
Andakt/ musikk på Hidra omsorgssenter
Besøkstjeneste
Pensjonistfest
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Den norske kirke, Flekkefjord
menighet
LHL/ Frivilligsentralen
Klassisk Flekkefjord /
Frivilligsentralen
FOT
FOT
Bakke IF
Bakke IF
Bakke IF
Flekkefjord Røde Kors
Bakke Kulturhistorisk Forening

Den norske kirke, Det norske
misjonsselskap, Den evangelisklutherske Frikirke.
Kontaktperson:
Kjell Mortensen
Frelsesarmeen, den norske kirke
Frivilligsentralen
Frivilligsentralen
Den norske kirke, frelsesarmeen,
kommunen
Den norske kirke og andre
Klassisk Flekkefjord
FOT
FOT
Bakke Kulturhistorisk Forening

Frivilligsentralen
FOT
Flekkefjord Røde Kors
Åna Sira Fotballklubb ved Petter
Kvelland
Åna Sira Fotballklubb ved Petter
Kvelland
Frivilligsentralen
Frivilligsentralen
Den norske kirke, Gyland
menighet
Den norske kirke, Bakke
menighet
Den norske kirke, Hidra menighet
Røde kors
Civitan Club Flekkefjord

