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Om Frivillighet Norge 

Frivillighet	Norge	er	et	samarbeidsforum	for	frivillige	organisasjoner.	Vi	jobber	for	å	skape	
større	rom	for	frivilligheten	gjennom	å	utvikle	frivillighetspolitikken	og	bedre	
organisasjonenes	rammevilkår.		

Frivillighet	Norge	består	av	ca.	300	medlemsorganisasjoner	fra	alle	felt	innen	frivillig	
virksomhet.	Frivilligheten	i	Norge	representerer	10	millioner	individuelle	medlemskap	og	
100	000	lag	og	foreninger	over	hele	landet.	Frivillighet	Norge	er	frivillighetens	
kompetansebase,	talerør	og	dialogpartner	for	myndighetene.		

Frivillighet	Norge	har	kontor	i	Øvre	Slottsgate	2B,	0157	Oslo.	
Tlf:	21567650	
	
post@frivillighetnorge.no	
www.frivillighetnorge.no	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Rapporten	er	utarbeidet	av	Rambøll	Management	Consulting,	på	vegne	av	Frivillighet	Norge.	
Materialet	i	denne	undersøkelsen	er	omfattet	av	opphavsretten	og	åndsverklovens	
bestemmelser.	Innholdet	kan	ikke	brukes	uten	avtale	med	Vennesla	kommune	og	Frivillighet	
Norge.	
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Innledning  
Denne	rapporten	er	basert	på	en	undersøkelse	om	frivillighet	i	Vennesla	kommune	som	ble	
gjennomført	i	tidsrommet	11.03.20-06.4.20,	og	er	et	samarbeid	mellom	Vennesla	kommune	
og	Frivillighet	Norge.	Undersøkelsens	utforming	bygger	på	Frivillighet	Norges	erfaringer	og	
dialog	med	Vennesla	kommune.	Undersøkelsen	var	åpen	for	besvarelser	for	alle	lag	og	
foreninger	i	kommunen.		

Hensikten	med	undersøkelsen	er	å	bistå	kommunen	i	arbeidet	med	utviklingen	av	sin	
frivillighetspolitikk	og	å	samle	erfaringer	til	Frivillighet	Norge	på	feltet.	For	å	lykkes	med	
arbeidet	med	frivillighet,	er	det	viktig	at	kommunen	og	de	frivillige	organisasjonene	blir	
kjent	med	hverandre.	Kommunen	må	vite	hvilke	utfordringer	og	hvilke	muligheter	de	
frivillige	organisasjonene	i	kommunen	har,	og	organisasjonene	må	kjenne	til	mulighetene	
for	samarbeid	med	kommunen.		

Det	elektroniske	spørreskjemaet	ble	sendt	via	e-post	til	totalt	167	organisasjoner	registrert	
i	Vennesla.	Undersøkelsen	ble	i	alt	besvart	av	til	sammen	90	organisasjoner,	en	svarprosent	
på	54	%.	Respondentene	ble	bedt	om	å	svare	på	spørsmål	fra	fem	hovedkategorier:	Hva	
slags	type	forening	de	representerer,	om	foreningens	medlemmer,	ressurser,	og	lokaler,	
samarbeid	med	andre	foreninger,	næringsliv	og	kommune,	samt	foreningens	egne	mål	og	
utfordringer.	

Listen	over	e-postadresser	og	organisasjoner	ble	laget	på	bakgrunn	av	
Frivillighetsregisteret,	og	kommunens	egne	lister	over	foreninger	i	Vennesla.	Foreningene	
og	lagene	som	har	svart,	representerer	et	bredt	spekter	av	frivilligheten	i	Vennesla	
kommune.		

Frivillighet	Norge	håper	at	undersøkelsen	kan	bidra	til	at	Vennesla	kommune,	i	dialog	med	
frivilligheten,	utvikler	konkrete	tiltak	i	sin	frivillighetspolitikk	som	skaper	vekst	og	
utvikling	for	lag	og	foreninger	i	kommunen.	

Frivillig sektor i en nasjonal kontekst 
Frivillig	sektor	står	i	en	særstilling	i	Norge.	I	Norge	er	det	rundt	10	millioner	medlemskap	i	
om	lag	100	000	lag	og	foreninger.	Ifølge	Frivillighet	Norges	Frivillighetsbarometer	har	hele	
64	%	av	befolkningen	over	15	år	deltatt	i	frivillig	arbeid	i	løpet	av	de	12	siste	månedene1.	
Den	frivillige	innsatsen	utgjør	148	000	årsverk,	og	det	skapes	verdier	for	over	130	

	
1	En	årlig	undersøkelse	som	gjennomføres	av	TNS	Gallup,	se	
http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Frivillighetsbarometeret/Frivillighetsbarometeret20
18.pdf		
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milliarder	kroner	i	frivillig	sektor2.	Til	sammenligning	tilsvarer	dette	over	halvparten	av	
verdiskapningen	i	industrien	i	Norge.		

Deltakelse	i	frivilligheten	gir	mennesker	muligheten	til	å	realisere	interessene	sine	og	til	å	
bidra	til	nærmiljøet.	Frivillige	organisasjoner	gir	mennesker	følelse	av	lokal	identitet,	
tilhørighet,	fellesskap,	de	skaper	gode	og	inkluderende	lokalmiljøer	og	styrker	demokratiet.	
Så	godt	som	alle	kommuner	har	en	næringspolitikk	for	å	skape	vekst	og	utvikling	i	det	
lokale	næringslivet,	men	få	kommuner	har	utviklet	en	frivillighetspolitikk.		

Anslagsvis	16	%	av	alle	kommuner	har	et	politisk	behandlet	dokument	som	omhandler	
kommunens	forhold	til	frivilligheten3.	Dette	til	tross	for	alt	det	frivillig	innsats	tilfører	
samfunnet	lokalt	og	nasjonalt.	Frivillighet	Norge	har	derfor	de	siste	årene	påpekt	
nødvendigheten	av	at	kommunene	utvikler	en	helhetlig	kommunal	frivillighetspolitikk.	I	
samme	periode	har	stortingsmeldinger	og	offentlige	utredninger	pekt	på	at	frivilligheten	
kan	bidra	til	å	løse	samfunnsutfordringer	innen	blant	annet	folkehelse,	omsorg,	beredskap,	
kultur	og	inkludering.	For	at	frivilligheten	skal	kunne	bidra	mer	må	kommunen	legge	til	
rette	for	et	godt	samarbeid	på	frivillighetens	premisser.		

Frivillighet	Norge	og	KS	har	signert	en	plattform	for	samspill	og	samarbeid	mellom	frivillig	
og	kommunal	sektor4.	Plattformen	presiserer	blant	annet	at	kommunen	og	frivilligheten	
har	ulike	roller.	Der	heter	det	blant	annet	at	"Kommunen	har	ansvaret	for	
frivillighetspolitikken	og	for	å	tilrettelegge	for	dialog	med	frivilligheten.	Frivillig	sektor	må	
bidra	til	utvikling	av	lokalmiljøet.”	I	tillegg	presiseres	det	at	samarbeid	og	samhandling	skal	
baseres	på	at	man	er	likeverdige	parter	og	at	partene	må	møte	hverandre	med	tillit.	Avtalen	
gir	gode	beskrivelser	av	hva	slags	grunnlag	et	konkret	samarbeid	mellom	kommune	og	
frivillighet	bør	bygge	på.	Partene	anbefaler	organisasjoner	på	lokalt	nivå	og	de	enkelte	
kommuner	og	fylkeskommuner	å	etablere	tilsvarende	samarbeidsplattformer.	

	  

	
2	I	følge	SSBs	satellittregnskap	for	frivillig	sektor,	se	www.ssb.no/orgsat/		
3	Frivillighet	Norge	har	en	oppdatert	oversikt	over	kommuner	som	har	vedtatt	en	frivillighetspolitikk	på	
nettsiden	www.frivillighetnorge.no		
4	Se	
www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Plattformforsamspillogsamarbeidmellomfrivilligogkommun
alsektor.pdf		
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Hovedfunn 
Denne	undersøkelsen	var	åpen	for	frivillige	lag	og	foreninger	i	Vennesla	kommune.	Av	167	 	
inviterte	organisasjoner,	var	det	totalt	90	organisasjoner	som	deltok	i	undersøkelsen.	Dette	
gir	en	svarprosent	på	54	%.	To	av	organisasjonene	har	ikke	aktivitet	i	Vennesla	kommune,	
og	det	var	dermed	88	kvalifiserte	organisasjoner	som	deltok.	

I	Vennesla	står	det	lokale	foreningslivet	sterkt,	og	34	%	av	organisasjonene	har	kun	et	
lokalt	ledd,	og	ikke	en	overordnet	regional	eller	nasjonal	organisasjon.	Organisasjonene	ble	
bedt	om	å	oppgi	hvilken	organisasjonstype	de	tilhører	ut	ifra	forhåndsdefinerte	kategorier.	
Det	er	forholdsvis	jevnt	fordelt	mellom	de	ulike	kategoriene,	men	best	representert	er	
lokalmiljø	og	bosted,	som	15	%	tilhører.	Kategoriene	kulturorganisasjon,	
idrettsorganisasjon	og	politikk-	eller	interesseorganisasjon	utgjør	13	%	hver.	

Nærmere	80	%	har	aktiviteter	ukentlig	eller	månedlig,	mens	kun	5	%	har	daglige	
aktiviteter.	Det	høyeste	aktivitetsnivået	finner	vi	blant	idrettsorganisasjonene.	
Rekruttering	av	medlemmer,	tillitsvalgte	og	medlemmer	oppleves	som	forholdsvis	
utfordrende.	Hovedutfordringer	knyttes	mangel	på	tid,	ansvarsvegring	og	at	folk	ikke	
ønsker	å	binde	seg	til	vern	over	tid,	men	heller	ønsker	fleksible	engasjement.	
Medlemsmassen	i	organisasjonene	har	i	all	hovedsak	holdt	seg	stabil	de	siste	fem	årene.	
Det	er	dog	færre	organisasjoner	som	har	hatt	en	økning,	enn	i	sammenlignbare	kommuner.	
Organisasjonene	som	har	opplevd	økning	(34	%)	nevner	bidragende	faktorer	som	
innflytting	til	bygden,	økt	synlighet	i	lokalmiljøet	og	bruk	av	sosiale	medier.	Blant	de	som	
har	opplevd	nedgang	i	medlemsmassen	løfter	noen	organisasjoner	frem	utfordringer	med	
rekruttering	generelt,	og	at	færre	velger	å	organisere	seg	i	dagens	samfunn.	Andre	
organisasjoner	nevner	konkurranse	fra	populære	lagsporter	som	fotball/håndball.		

Medlemskontingent,	grasrotandel	og	kommunal	støtte	er	de	vanligste	inntektskildene	blant	
foreningene.	Når	vi	ser	på	hvor	viktig	inntektskildene	er	ser	vi	at	blant	annet	
medlemskontingent,	kommunal	støtte,	loppemarked/basarer,	lotterier,	og	midler	fra	eget	
fylkesledd/nasjonalledd	er	betydende	for	foreningsøkonomiene.	Når	det	kommer	til	
utgifter	oppgir	organisasjonene	arrangementer,	egne	bygg	og	anlegg,	utstyr	og	tiltak	for	
medlemmer	og	frivillige	som	betydende	kostnader.	

Kommunen	er	en	sentral	aktør	når	det	kommer	til	frivillighetens	tilgang	til	lokaler.	
Hovedsakelig	rapporterer	organisasjonene	om	tilfredsstillende	tilgjengelighet	og	standard	
på	lokalene.		

Når	det	kommer	til	samarbeid	er	det	utbredt	å	ha	samarbeid	med	andre	lag/foreninger	og	
kommunen,	og	mer	uvanlig	å	samarbeide	med	næringslivet.	Organisasjonene	er	jevnt	over	
fornøyde	med	samtlige	samarbeidsaktører.	Blant	de	som	samarbeider	med	kommunen	er	
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avdeling	for	kultur	og	park	og	idrett	mest	vanlig	å	samarbeid	med,	noe	henholdsvis	60	%	
og	51	%	gjør.	Samarbeid	med	avdeling	for	oppvekst	og	uspesifiserte	avdelinger	ser	ut	til	å	
fungere	best.		

Organisasjonene	ble	spurt	om	på	hvilken	måte	de	ønsker	å	samarbeide	med	andre	lag,	
foreninger	eller	frivilligsentral.	Her	oppgir	flere	at	de	ønsker	å	opprettholde	dagens	
samarbeidsform.	Ellers	er	det	et	utbredt	ønske	om	å	arrangere	felles	arrangementer	og	
aktiviteter.	Andre	forslag	er	å	dele	erfaringer	og	kunnskap	rundt	det	å	drive	frivillig	
virksomhet.	Organisasjonene	som	ønsker	å	samarbeide	med	kommunen	ble	også	bedt	om	å	
spesifisere	på	hvilken	måte.	Det	er	en	overordnet	holdning	at	organisasjonene	ønsker	å	
samarbeide	med	kommunen	på	en	måte	som	kommer	bygdas	innbyggere	til	gode,	og	da	
særlig	barn	og	unge.	Andre	temaer	for	samarbeid	er	at	kommunen	kan	bidra	med	å	
informere	om	organisasjonenes	tilbud	til	relevante	grupper,	økonomisk	støtte,	og	utlån	og	
leie	av	lokaler.		

Når	det	kommer	til	organisasjonenes	målsetninger	er	det	å	rekruttere	flere	medlemmer	
blir	trukket	frem	som	den	mest	vanlige	målsetningen.	Tre	av	fire	ønsker	å	utvikle	
organisasjonen	sin	på	denne	måten.	Utover	dette	ønsker	halvparten	å	utvikle	seg	gjennom	
å	utvide	aktivitetstilbudet.	Andre	målsetninger	er	å	drive	organisasjonene	på	en	mer	
hensiktsmessig	måte,	å	hjelpe	frem	talenter,	og	oppussing	av	lokaler.	Forslag	til	hvordan	
kommunen	kan	bidra	til	at	organisasjonene	når	sine	målsetninger	er	knyttet	til	fortsatt	og	
økt	økonomisk	støtte	samt	tilgang	til	lokaler.	Det	er	i	tillegg	et	ønske	fra	frivilligheten	om	å	
bli	mer	involvert	i	kommunens	arbeid	med	relevante	temaer,	og	at	kommunen	tar	i	bruk	
den	kompetanse,	kunnskap	og	erfaring	som	frivilligheten	har.	Når	det	kommer	til	
hindringer	som	organisasjoner	møter	er	dette	knyttet	til	økonomi	og	mangel	på	frivillig	
innsats.	
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Alle	resultater	i	denne	rapporten	bygger	på	tilbakemeldingene	fra	respondentene	i	
undersøkelsen,	og	er	dermed	representativ	for	de	organisasjonene	i	Vennesla	kommune	som	
valgte	å	avgi	en	besvarelse.		

1. Beskrivelse av foreningene 
Foreningene 
I	figur	1	presenteres	organisasjonstypene	respondentene	svarer	for.	Det	er	forholdsvis	
jevnt	fordelt	mellom	de	ulike	organisasjonskategoriene.	Best	representert	er	kategorien	
lokalmiljø	og	bosted,	som	15	%	av	organisasjonene	tilhører.	Dette	tilsvarer	13	
organisasjoner.	

	

Kulturorganisasjoner	utgjør	13	%	av	de	som	har	deltatt	i	kartleggingen.	Det	samme	gjelder	
idrettsorganisasjoner	og	politikk-	eller	interesseorganisasjoner.	Ti	organisasjoner	tilhører	
kategorien	rekreasjon	eller	sosial	forening,	noe	som	utgjør	11	%.	Helse	og	sosiale	tjenester	
og	tros-	eller	livssynsorganisasjoner	ligger	på	10	%	hver.	To	organisasjoner	er	
internasjonale	organisasjoner.		

Figur	1.	Organisasjonstype:	Hva	slags	type	lag/forening	er	dere?	Antall	respondenter:	88.	(Kategoriene	er	basert	på	FNs	
internasjonale	kategorisering	av	frivillige	organisasjoner).		
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Tolv	organisasjoner	(14	%)	har	svart	«Annet»,	da	de	ikke	kan	identifisere	seg	som	noen	av	
ovenstående	kategoriene.	Her	finner	vi	blant	annet	ulike	foreninger	for	
funksjonshemninger	og	andre	helstutfordringer,	frimerkeklubb,	jaktforening,	
speiderforening	og	en	klubb	som	spesialiserer	seg	på	modelljernbaner.		

Foreningene	i	kategorien	lokalmiljø	og	bosted	domineres	av	lokale	velforeninger,	men	også	
organisasjoner	med	religiøs	tilknytning,	som	bedehus,	tilhører	denne	gruppen.	Utover	
dette	finner	vi	blant	annet	et	historielag	og	en	ungdomsforening	i	denne	kategorien.	
Kulturorganisasjonene	består	av	historielag,	korps,	sognelag,	en	bilklubb,	en	vin-	og	
viseklubb	og	en	aktivitetsklubb,	for	å	nevne	noen.	Blant	idrettsorganisasjonene	finner	vi	et	
par	skytterlag/pistolklubber,	men	også	forening	for	seniordans,	helsesportlag,	motorsport,	
og	taekwondo.	Blant	politikk-	eller	interesseorganisasjoner	som	har	deltatt	i	kartleggingen	
er	lokallag	for	de	største	politiske	partiene	godt	representert.	Utover	dette	finner	vi	
bondelag,	eldreråd,	dialekt-	og	mållag	og	en	forening	som	arbeider	for	seksuelle	
minoriteters	rettigheter	i	denne	kategorien.		

Det	lokale	foreningslivet	i	Vennesla	står	sterkt	i	kommunen.	Som	nevnt	tilhører	den	største	
andelen	av	organisasjonene	kategorien	lokalmiljø	og	bosted,	og	34	%	av	samtlige	
organisasjoner	tilhører	ikke	en	overordnet	regional	eller	nasjonal	organisasjon.	66	%	er	
tilknyttet	en	overordnet	organisasjon.	De	organisasjonstypene	hvor	det	er	mest	utbredt	å	
tilhøre	en	overordnet	organisasjon	er	blant	helse	og	sosiale	tjenester	(89	%),	tros-	eller	
livssynsorganisasjoner	(88	%)	og	politikk-	eller	interesseorganisasjoner	(82	%).	
Organisasjonskategoriene	hvor	det	er	minst	vanlig	å	ha	en	overordnet	tilknytting	er	blant	
lokalmiljø-	og	bosted	(31	%)	og	blant	organisasjonen	i	«annet»-kategorien	(50	%).		

I	undersøkelsen	ble	deltakerne	spurt	om	hva	slags	rolle	de	har	i	foreningen	de	svarer	på	
vegne	av.	Et	flertall	(69)	oppgir	at	de	er	leder	for	foreningen,	og	16	oppgir	at	de	er	
styremedlem.	5	%	er	daglig	leder	og	9	%	har	en	annen	rolle,	som	blant	annet	
koordineringsansvarlig,	regionleder,	sekretær	og	kasserer.		
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Aktivitet 
Figur	2	viser	hyppigheten	av	aktiviteter	blant	foreningene.	Det	vanligste	er	at	foreningene	
har	aktiviteter	på	ukentlig	(40	%)	eller	månedlig	(37	%)	basis.		

Samtlige	organisasjoner	melder	at	de	har	aktiviteter	daglig	eller	ukentlig,	men	kun	fire	
foreninger	(5	%)	har	daglige	aktiviteter.	I	denne	gruppen	finner	vi	én	representant	hver	fra	
kategoriene	idrettsorganisasjon,	rekreasjon	eller	sosial	forening,	lokalmiljø	og	bosted	og	
tros-	eller	livssynsorganisasjoner.		Av	organisasjonene	som	tilbyr	ukentlige	aktiviteter	er	
nærmere	en	tredjedel	idrettsorganisasjoner.	Idrettsorganisasjonene	er	for	øvrig	den	
organisasjonskategorien	med	høyest	aktivitetsnivå.	Blant	de	som	tilbyr	månedlige	
aktiviteter	er	det	en	forholdsvis	jevn	fordeling	av	samtlige	organisasjonstyper.	

På	andre	enden	av	skalaen	har	vi	organisasjonene	som	har	aktiviteter	to	til	fire	ganger	i	
året.	I	denne	gruppen	utgjør	44	%	representanter	fra	organisasjonstypen	lokalmiljø	og	
bosted.	25	%	er	politikk	eller	interesseorganisasjoner.	Ingen	forening	melder	at	de	har	
aktiviteter	så	sjelden	som	en	gang	i	året.		

Hvilke	aktiviteter	organisasjonene	arrangerer	er	naturligvis	svært	variert	avhengig	av	
organisasjonstype.	Blant	idrettsorganisasjonene	inkluderer	aktivitetene	diverse	treninger	
for	ulike	idretter.	Organisasjonene	tilbyr	trening	i	flere	forskjellige	idretter,	som	innebandy,	
sirkeltrening,	fotball	og	håndball.	Kulturorganisasjonene	arrangerer	aktiviteter	som	
medlemskvelder,	mimrekvelder,	øvelser,	kultursamlinger	for	ulike	aldersgrupper	(som	
eldre	og	barn),	samt	forskjellige	typer	dugnader.	Noen	kulturorganisasjoner	nevner	
sesongbaserte	aktiviteter	som	17.	mai-samling	og	sommeraktiviteter.		

Figur	2.	Aktiviteter:	Hvor	ofte	har	dere	aktiviteter?	Antall	respondenter:	86.	
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Politikk-	og	interesseorganisasjonene	arrangerer	ulike	typer	møter,	som	styremøter,	
medlemsmøter,	årsmøter	og	gruppemøter	for	å	nevne	noen.	Andre	gjentagende	aktiviteter	
i	denne	gruppen	er	stands	og	arbeid	for	eldre	i	kommunen.	Tros-	eller	
livssynsorganisasjonene	har	aktiviteter	for	ulike	medlemsgrupper	som	barn,	ungdom,	
seniorer	og	kvinnelige	medlemmer.	Andre	aktiviteter	er	søndagsskole,	gudstjenester	og	
bønnemøter.		

Blant	foreningene	i	kategorien	lokalmiljø	og	bosted	finner	vi	et	brett	spekter	av	aktiviteter.	
Noen	eksempler	er	sesongbaserte	dugnader,	møter	for	ulike	medlemstyper,	samt	
aktiviteter	rettet	mot	barn.	Foreningene	i	kategorien	helse	og	sosiale	tjenester	arrangerer	
foredrag,	arrangementer	for	eldre,	gå-samlinger,	julefester	og	basarer,	for	å	nevne	noen	
eksempler.	Foreningene	innenfor	rekreasjon-	og	sosialforening	har	aktiviteter	som	byr	på	
faglig	innhold,	men	også	friluftsliv,	arbeid	for	pensjonisters	rettigheter,	natteravn,	og	
treningsøkter.		

Foreningene	ble	spurt	om	de	arrangerer	aktiviteter	som	folk	som	ikke	er	medlem	i	
organisasjonen	kan	delta	på.	Dette	er	vanlig,	og	i	alt	svarer	80	%	av	foreningene	at	de	tilbyr	
denne	typen	av	åpne	aktiviteter.	Åpne	aktiviteter	er	mest	utbredt	blant	
kulturorganisasjonene,	der	samtlige	arrangerer	aktiviteter	for	ikke-medlemmer.	90	%	av	
idrettsorganisasjonene	og	politikk-	eller	interesseorganisasjonene	har	også	åpne	
aktiviteter.	Motsatt	ser	vi	at	innenfor	«annet»-kategorien	tilbyr	kun	42	%	aktiviteter	for	de	
som	ikke	er	medlemmer.		
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2. Menneskelige ressurser: medlemmer, rekruttering, frivillig 
innsats og ansatte  
Medlemmer 
De	aller	fleste	organisasjoner	(90	%)	oppgir	at	de	har	medlemmer.	Organisasjonene	ble	
videre	bedt	om	å	spesifisere	om	de	har	aktivitetstilbud	for	medlemmer	i	ulike	
aldersgrupper.	Hele	88	%	tilbyr	aktiviteter	for	voksne	medlemmer	(27-59	år).	82	%	har	
aktiviteter	for	seniorer	(fra	60	år	og	oppover),	mens	78	%	av	foreningene	har	tilbud	for	
ungdommer	(17-26	år).	Det	er	minst	vanlig	å	tilby	aktiviteter	for	barn	(fra	0	til	16).	Det	er	
dog	nærmere	60	%	av	organisasjonene	som	tilbyr	aktiviteter	for	denne	gruppen.		

Det	er	stor	variasjon	blant	organisasjonene	når	det	kommer	til	antall	medlemmer.	
Medlemstallet	varierer	fra	8	til	1500	blant	de	organisasjonene	som	har	oppgitt	
medlemstall.	Gjennomsnittlig	medlemstall	ligger	på	167,	og	medianen	er	på	58,	noe	som	
indikerer	at	det	er	overvekt	av	små	og	mellomstore	foreninger,	med	et	par	få	store	
foreninger	som	drar	opp	snittet.	Nærmere	80	%	av	organisasjonene	i	kommunen	har	under	
200	medlemmer.	To	organisasjoner	har	over	1000	medlemmer	og	disse	tilhører	kategorien	
tros-	eller	livssynsorganisasjoner.		

Utviklingen	i	organisasjonenes	medlemsmasse	har	stort	sett	vært	stabil	eller	økende	de	
siste	fem	årene,	som	vist	i	figur	3.	Nærmere	halvparten	av	organisasjonene	melder	at	
medlemsmassen	har	vært	stabil,	og	en	tredjedel	melder	at	den	har	økt.	Kun	19	%	oppgir	at	
medlemsmassen	har	blitt	noe	redusert	de	siste	fem	årene,	og	ingen	melder	om	sterk	
nedgang.		

	

Figur	3.	Utvikling	i	medlemsmasse:	Hvordan	har	medlemstallet	utviklet	seg	de	siste	5	årene?	

For	spørsmål	vedrørende	utvikling	i	medlemsmasse	foreligger	sammenligningsgrunnlag	
fra	tilsvarende	kartleggingsprosjekter	i	ulike	norske	kommuner,	som	er	gjennomført	av	
Frivillighet	Norge.	Datagrunnlaget	er	basert	på	29	kartleggingsprosjekter	fra	2016	til	i	dag.	
Sammenlignet	med	organisasjoner	i	andre	kommuner	har	utvikling	i	medlemsmassen	blant	
organisasjoner	i	Vennesla	kommune	vært	tilnærmet	lik.	Det	har	dog	vært	mer	vekst	i	
sammenlignbare	kommuner,	med	en	noe	høyere	andel	som	oppgir	at	medlemsmassen	har	
økt,	og	lavere	andel	som	melder	om	stabil	medlemsmasse.		
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Organisasjonene	ble	bedt	om	å	sette	ord	på	hva	som	har	bidratt	til	endring	i	
medlemsmassen.	Blant	de	som	har	opplevd	økning	ser	vi	forskjellige	faktirer	som	har	
bidratt	til	økningen.	Innflytting	til	bygden,	økt	synlighet	i	lokalmiljøet	og	sosiale	medier	blir	
nevnt.	Andre	årsaker	er	økt	interesse	rundt	organisasjonenes	aktiviteter,	og	en	økning	av	
en	spesifikk	diagnose	som	en	organisasjon	arbeider	med.	Noen	organisasjoner	har	utvidet	
tilbudet,	enten	til	å	inkludere	flere	aldersgrupper	eller	ved	å	tilby	et	utvidet	
aktivitetsrepertoar.	At	organisasjonene	og	medlemmene	har	blitt	mer	bevisste	på	
rekruttering	og	verving	blir	også	nevnt	som	en	bakgrunn	til	medlemsøkningen.	Andre	
positive	faktorer	er	samarbeid	med	frivilligsentral	og	andre	organisasjoner.	

Blant	de	som	har	opplevd	nedgang	i	medlemsmassen	løfter	noen	organisasjoner	frem	
utfordringer	med	rekruttering	generelt,	og	at	færre	velger	å	organisere	seg	i	dagens	
samfunn.	Andre	organisasjoner	trekker	frem	konkurranse	fra	populære	lagsporter	som	
fotball/håndball,	og	en	organisasjon	nevner	at	deres	spesifikke	aktivitet	ikke	er	et	utbredt	
interesseområde	blant	dagens	unge.	Andre	årsaker	er	naturlig	frafall	blant	eldre	
medlemmer,	samt	dårlige	fasiliteter	og	uheldige	treningstider.			

Rekruttering av medlemmer, tillitsvalgte og frivillige 
Organisasjonene	opplever	rekruttering	av	ulike	grupper	som	forholdsvis	vanskelig.	Som	
vist	i	figur	4	gjør	dette	seg	gjeldende	på	tvers	av	medlemmer,	tillitsvalgte	og	frivillige,	hvor	
den	vanskeligste	gruppen	å	rekruttere	er	tillitsvalgte.	

Frivillige	oppleves	som	lettest	å	rekruttere	og	har	det	høyeste	gjennomsnittet	på	3,3	(der	1	
=	veldig	vanskelig	og	6	=	veldig	lett).	Det	er	dog	kun	38	%	som	oppgir	at	det	ikke	er	direkte	
vanskelig	å	rekruttere	medlemmer.	14	%	mener	det	er	veldig	lett	eller	lett	å	rekruttere	
frivillige,	og	24	%	mener	det	er	ganske	lett.	63	%	melder	at	det	er	direkte	vanskelig	å	
rekruttere	frivillige,	hvorav	43	%	oppgir	at	det	er	litt	vanskelig.		

Medlemmer	oppleves	som	tilnærmet	like	lett	å	rekruttere	som	frivillige,	med	et	
gjennomsnitt	på	3,2.	En	tredjedel	opplever	det	som	ganske	lett,	lett	eller	veldig	lett	å	
rekruttere	nye	medlemmer.	Nærmere	70	%	opplever	det	imidlertid	som	vanskelig.		

Figur	4.	Rekruttering:	Hvor	lett	eller	vanskelig	er	det	å	rekruttere	følgende	grupper	til	laget/foreningen? 
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Tillitsvalgte	oppleves	som	den	mest	utfordrende	gruppen	å	rekruttere,	med	et	
gjennomsnitt	på	3,0.	En	tredjedel	opplever	rekruttering	av	tillitsvalgte	som	ganske	lett,	lett	
eller	veldig	lett.	Tillitsvalgte	er	dog	den	gruppen	størst	andel	opplever	som	veldig	vanskelig	
å	rekruttere,	med	18	%	som	svarer	dette.	Den	resterende	halvparten	oppgir	at	det	er	
vanskelig	eller	litt	vanskelig	å	rekruttere	tillitsvalgte.		

Utfordringer ved å rekruttere nye medlemmer, tillitsvalgte og frivillige 
Når	det	kommer	til	utfordringer	knyttet	til	rekruttering	av	medlemmer,	tillitsvalgte	og	
frivillige	ser	vi	at	det	er	noen	gjentagende	tematikker	på	tvers	av	organisasjonene.	Flere	
organisasjoner	rapporterer	om	mangel	på	tid,	ansvarsvegring	og	at	folk	ikke	ønsker	å	binde	
seg	til	verv	over	tid,	men	heller	ønsker	fleksible	engasjement.	En	organisasjon	beskriver	
dette	som	særlig	utfordrende	når	de	trenger	trofaste	resurser,	og	ikke	vikarer.	Noen	
organisasjoner	nevner	at	verv	hos	dem	krever	en	del	forpliktelser	av	medlemmene	eller	
foreldre,	og	at	dette	bidrar	negativt	til	rekruttering.	Andre	mener	potensielle	aktive	har	en	
oppfattelse	om	at	et	verv	innebærer	mer	ansvar	enn	det	faktisk	gjør.		

Konkurrerende	aktiviteter	og	engasjement,	og	aldersbaserte	utfordringer	nevnes	også.	Det	
sistnevnte	er	blant	annet	relatert	til	høy	alder	blant	medlemsmasse,	lav	interesse	for	
organisasjonenes	kjerneaktivitet	blant	unge,	og	utfordringer	knyttet	til	å	vedlikeholde	
interessen	i	voksen	alder.	Andre	organisasjoner	mener	det	er	utfordrende	å	nå	ut	med	
organisasjonens	budskap,	og	å	informere	om	tilbud	og	aktiviteter.	En	organisasjon	nevner	
at	medlemskontingent	er	en	stopper	for	rekruttering.		

Hvordan lykkes foreningene med rekrutteringen? 
Organisasjonene	ble	spurt	om	hvilke	tiltak	for	å	lette	rekruttering	de	har	lykkes	med.	
Personlig	kontakt	med	potensielle	aktive,	«jungeltelegrafen»	og	å	rekruttere	i	personlige	
nettverk	viser	seg	å	være	effektivt.	Framsnakking	av	organisasjonen	og	å	skape	
meningsfulle	dugnader	og	aktiviteter	blir	nevnt.	Effektiv	bruk	av	annonsering,	og	da	særlig	
i	sosiale	medier,	løftes	frem	som	en	måte	å	rekruttere	på.	Gratis	medlemskap	og	tekniske	
hjelpemidler	som	betaling	via	vipps	har	fungert	for	noen	organisasjoner.	

Aktiviteter	er	en	annen	rekrutteringskanal.	Eksempel	på	aktiviteter	er	åpen	dag,	åpne	
møter	og	kurs,	disco	og	å	arrangere	helt	nye	aktiviteter.	Medlemsverving	og	samarbeid	
med	andre	foreninger	har	også	hatt	positiv	effekt.		
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Frivillig innsats 
Den	totale	frivillige	innsatsen	i	organisasjonene	er	noe	variert,	men	det	er	mest	vanlig	at	
det	blir	utført	mellom	100	og	1000	timer	frivillig	innsats	årlig,	noe	nærmere	halvparten	av	
organisasjonene	oppgir	(figur	5).		

20	%	av	organisasjonene	utfører	under	100	timer	frivillig	innsats	årlig.	24	%	av	
organisasjonene	utfører	mellom	100	og	500	timer	frivillig	innsats	årlig,	og	22	%	utfører	
mellom	500	og	1000	timer.	23	%	utfører	mer	enn	1000	timer.	Blant	de	som	utfører	mer	
enn	5000	timer	frivillig	arbeid	årlig	står	idrettsorganisasjonene	og	organisasjonene	
innenfor	helse	og	sosiale	tjenester	for	til	sammen	60	%.	10	%	av	samtlige	organisasjoner	
vet	ikke	hvor	mange	timer	frivillig	arbeid	som	blir	lagt	ned.		

Hvem gjør innsats i forbindelse med foreningens aktiviteter? 
Det	er	i	størst	grad	medlemmer	og	styremedlemmer	som	står	for	den	frivillige	innsatsen	i	
forbindelse	med	foreningens	aktiviteter.	Hele	81	%	oppgir	at	medlemmene	står	for	
innsatsen	(figur	6).	77	%	svarer	at	styremedlemmene	gjør	frivillig	innsats	i	foreningene,	og	
36	%	oppgir	at	medlemmenes	foreldre/familie	gjør	innsats.			

Figur	5.	Frivillig	innsats:	Antall	timer	med	frivillig	innsats.	Antall	respondenter:	86.		
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23	%	svarer	at	«andre»	gjør	frivillig	innsats	i	forbindelse	med	foreningens	aktiviteter.	Her	
nevnes	frivillige	som	ikke	er	medlemmer,	personer	og	husstander	i	lokalmiljøet,	brukere	og	
pårørende,	skoleklasser,	venner,	støttepersoner	og	interesserte	personer	som	ønsker	å	
bidra.		

Foreningens ansatte 
Respondentene	ble	spurt	om	deres	foreninger	har	lønnede	ansatte,	noe	som	viser	seg	å	
være	uvanlig	blant	organisasjonene	i	kommunen.	Dette	kan	ses	i	sammenheng	med	at	det	
er	mange	små	og	mellomstore	organisasjoner	som	har	deltatt	i	kartleggingen.	Kun	8	%	har	
lønnede	ansatte.	Dette	tilsvarer	syv	organisasjoner.	Fire	av	disse	er	tros-	eller	
livssynsorganisasjoner.	Gjennomsnittlig	årsverk	blant	organisasjonene	som	har	oppgitt	
dette	er	2,1.	To	organisasjoner	har	fire	årsverk	og	de	resterende	har	under	ett	årsverk.		

	 	

Figur	6.	Innsats:	Hvem	gjør	frivillig	innsats	i	forbindelse	med	foreningens	aktiviteter?	(Det	var	mulig	å	krysse	av	på	flere	
alternativer).	Antall	respondenter:	86.	
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3. Økonomi og lokaler 
Foreningenes inntektskilder 
Av	figur	7	kan	vi	se	at	respondentene	oppgir	flere	ulike	finansieringskilder	for	sin	forening.	
Videre	kan	vi	se,	ut	ifra	figur	8,	hvor	viktige	hver	og	en	av	disse	finansieringskildene	er	for	
foreningenes	økonomi.		

	

Figur	7.	Inntektskilder:	Hvordan	finansierer	dere	aktivitetene	i	laget/foreningen?	(Det	var	mulig	å	krysse	av	på	flere	
alternativer).	Antall	respondenter:	85.	
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Figur	8.	Inntektskildenes	viktighet:	Omtrent	hvor	stor	andel	av	inntektene	utgjør	følgende	inntektskilde(r)?	

Ut	ifra	figur	7	ser	vi	at	medlemskontingent,	grasrotandel	og	kommunale	midler	er	de	
vanligste	inntektskildene	blant	organisasjonene.	Hele	69	%	har	oppgitt	medlemskontingent	
som	en	inntektskilde.	Medlemskontingent	er	ikke	bare	vanlig,	men	også	viktig	for	
foreningenes	økonomi.	Over	halvparten	av	foreningene	oppgi	at	medlemskontingent	utgjør	
en	stor	eller	betydende	andel	av	foreningsøkonomien	(figur	8).	25	%	oppgir	at	det	utgjør	
noe	av	økonomien,	og	19	%	at	det	utgjør	en	liten	andel.		

Grasrotandel	er	som	nevnt	en	vanlig	inntektskilde,	men	den	har	ikke	alt	for	stor	faktisk	
betydelse	for	foreningenes	økonomier.	40	%	av	organisasjonene	mottar	grasrotandel,	men	
kun	15	%	oppgir	at	grasrotandelen	utgjør	en	betydende	andel,	og	ingen	oppgir	at	det	utgjør	
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en	stor	andel.	26	%	rapporterer	at	grasrotandelen	utgjør	noe	av	økonomien,	og	hele	59	%	
oppgir	at	det	utgjør	en	liten	andel.	Kommunal	støtte	er	i	likhet	med	medlemskontingent	
både	en	vanlig,	og	viktig,	inntektskilde.	38	%	mottar	kommunal	støtte,	og	halvparten	oppgir	
at	dette	utgjør	en	stor	eller	betydende	andel	av	inntektskildene.	23	%	oppgir	at	kommunale	
midler	utgjør	noe	av	foreningsøkonomien,	og	29	%	at	det	står	for	en	liten	andel.			

Andre	viktige	inntektskilder	er	basarer/loppemarkeder,	lotterier,	midler	fra	stiftelser,	og	
fylkeskommunale	midler.	Av	organisasjonene	som	mottar	noen	av	disse	har	over	
halvparten	oppgitt	at	inntektskilden	utgjør	en	stor	eller	betydende	andel	av	
foreningsøkonomien.	

16	%	av	organisasjonene	mottar	gaver	fra	lokalt	næringsliv.	Eksempler	på	givere	er	
bedrifter	på	Hægeland,	Kiwi,	Sparebanken	og	Ribe	Betong.	Denne	formen	for	støtte	utgjør	
en	forholdsvis	beskjeden	andel	av	organisasjonenes	inntektskilder.	Kun	14	%	oppgir	at	
dette	står	for	en	stor	eller	betydende	andel	av	økonomien.	50	%	oppgir	at	det	utgjør	noe,	og	
36	%	rapporterer	at	det	utgjør	en	liten	andel.	

26	%	av	organisasjonene	mottar	midler	fra	andre	inntektskilder	enn	det	som	er	oppgitt	i	de	
forhåndsdefinerte	alternativene.	Eksempel	på	slike	inntektskilder	er	utleie,	ulike	former	for	
tilskudd,	statsstøtte,	salg	av	varer	organisasjonen	lager	selv,	frivillig	kollekt	og	bingo.	Disse	
komplementerende	inntektskildene	er	viktige	for	de	som	mottar	dette.	37	%	oppgir	at	
dette	utgjør	en	stor	andel,	og	21	%	at	det	er	en	betydende	andel	av	økonomien	til	
foreningene.	32	%	rapporterer	at	det	utgjør	noe,	og	for	de	resterende	11	%	er	andre	
inntektskilder	en	liten	andel	av	foreningsøkonomien.		

Medlemskontingent  
Figur	9	viser	hva	den	årlige	medlemskontingenten	for	barn	og	voksne	ligger	på.	
Medlemskontingent	for	voksne	er	generelt	sett	noe	høyere	relativt	til	barn.	

En	fjerdedel	oppgir	at	medlemskontingent	for	barn	er	gratis	eller	under	100	kroner.	27	%	
melder	at	kontingenten	for	barn	er	100-500	kroner	årlig,	og	kun	5	%	oppgir	at	den	er	500	
kroner	eller	høyere.	Det	er	dog	verdt	å	merke	seg	at	44	%	ikke	har	oppgitt	

Figur	9.	Medlemskontingent:	Hva	koster	medlemskap	i	året	i	lokallaget/foreningen? 
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medlemskontinert	for	denne	gruppen,	som	stemmer	godt	med	antallet	som	har	aktivitet	for	
barn.	

For	voksne	er	det	vanligst	med	årlig	medlemskap	på	250-500	kroner,	noe	39	%	oppgir.	
14	%	av	organisasjonene	melder	at	årlig	medlemskap	er	gratis	eller	under	100	kroner,	og	
17	%	oppgir	at	årsmedlemskap	for	voksne	ligger	på	100-250	kroner.	14	%	av	
organisasjonene	oppgir	at	årskontingenten	for	voksne	er	over	500	kroner,	og	16	%	melder	
at	de	ikke	vet	hva	kontingenten	ligger	på,	eller	at	det	ikke	er	relevant.		

Organisasjonene	blir	også	spurt	om	de	har	andre	kategorier	for	medlemskap	eller	rabatter.	
Her	blir	støttemedlemmer	og	æresmedlemmer	nevnt.	Flere	organisasjoner	rapporterer	om	
familie/husstandsmedlemsskap,	og	rabatter	for	studenter,	seniorer	eller	uføre.		

Muligheter for finansiering av nye aktiviteter i foreningene 
Organisasjonene	ble	spurt	om	hvordan	mulighetene	er	for	å	finansiere	nye	aktiviteter.	
Svarene	viser	at	det	er	noe	begrensede	muligheter	for	dette.	Samlet	sett	opplever	
organisasjonene	mulighetene	for	finansiering	av	aktiviteter	som	tilfredsstillende,	eller	
dårlige.		

	

Som	vist	i	figur	10	mener	hele	55	%	at	mulighetene	er	tilfredsstillende,	og	en	tredjedel	
mener	mulighetene	er	dårlige	eller	svært	dårlige.	Kun	14	%	mener	muligheter	for	
finansiering	av	nye	aktiviteter	er	gode	eller	svært	gode.		

Hva kan lette arbeidet med å skaffe inntekter? 
På	spørsmål	om	hva	som	kan	lette	arbeidet	med	å	skaffe	inntekter	er	det	flere	
organisasjoner	som	trekker	frem	offentlig	støtte,	og	særlig	fra	kommunalt	hold.	Støtte	kan	
være	både	gaver	og	finansielle	midler	til	spesifikke	prosjekter	eller	generell	drift.	Noen	
organisasjoner	nevner	at	kommunen	kan	gjøre	det	enklere	ved	å	behandle	søknader	
hyppigere	enn	én	gang	årlig.	Det	blir	i	tillegg	nevnt	at	søknadsprosesser	kan	gjøres	mindre	
kompliserte,	da	dette	er	tidskrevende	arbeid	som	gir	små	resultat.	Andre	forslag	rettet	mot	
kommunen	er	bedre	samarbeid	angående	salg	av	utstyr.		

Et	annet	gjentagende	tema	er	økt	medlemsmasse.	Andre	ønsker	støtte	fra	næringsliv	eller	
privatpersoner.	Bedre	tilrettelagte	lokaler	og	mer	synlighet	i	lokalmiljøet	er	også	faktorer	
som	kan	bidra	til	økte	inntekter	for	foreningene.	

Figur	10.	Mulighet	for	finansiering	av	nye	aktiviteter. 
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Utgifter 
Organisasjonene	ble	spurt	om	hva	deres	utgifter	går	til.	Svarene	ser	vi	presentert	i	figur	11.	
Vesentlige	utgiftsposter	er	arrangementer,	egne	bygg	og	anlegg,	utstyr	og	tiltak	for	
medlemmer	og	frivillige.		

	

Figur	11.	Utgifter:	Hvor	stor	andel	av	foreningens	utgifter	går	med	til?	

36	%	oppgir	at	arrangementer	står	for	en	betydelig	eller	stor	andel	av	foreningens	utgifter.	
Tilsvarende	tall	for	utgifter	til	egne	bygg	og	anlegg	er	30	%.	Det	er	dog	over	halvparten	av	
foreningene	som	ikke	har	noen	utgifter	knyttet	til	egne	bygg	og	anlegg.	Som	vi	skal	se	i	
neste	del	er	det	vanlig	at	man	låner	lokaler	gratis.	Men	for	de	som	har	egne	lokaler	er	det	
med	andre	ord	en	betydende	utgiftspost.		

Utstyr	til	foreningens	aktiviteter	er	en	stor	eller	betydelig	utgiftspost	for	en	fjerdedel	av	
organisasjonene,	mens	24	%	oppgir	at	tiltak	for	frivillige/medlemmer	er	en	stor	eller	
betydelig	andel	av	foreningens	utgifter.	Hele	42	%	av	organisasjonene	oppgi	at	de	har	store	
eller	betydelige	kostnader	knyttet	til	andre	utgiftsposter.	Eksempler	på	andre	utgiftsposter	
er	arbeidstøy,	barnebøker,	faste	kostnader	som	forsikring	og	strøm,	reiseutgifter,	
vedlikehold,	og	sponsing	av	ledertrening	og	ungdomsarrangement.		

På	motsatt	side	ser	vi	at	det	er	uvanlig	at	foreningene	har	kostnader	knyttet	til	lønninger,	
instruktører,	trenere	eller	profesjonelle.	Dette	kan	sees	i	sammenheng	med	at	få	
organisasjoner	har	lønnede	ansatte.	86	%	har	ingen	kostnader	knyttet	til	lønn	til	
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administrativt	ansatte,	og	69	%	bruker	ingen	av	foreningens	ressurser	på	instruktører,	
trenere	eller	profesjonelle.	Transport	er	også	en	uvanlig	utgiftspost,	da	68	%	oppgir	at	de	
ikke	har	kostnader	knyttet	til	dette.	

Lokaler 
Organisasjonene	ble	spurt	om	hvorvidt	de	eier,	leier	eller	låner	sine	lokaler.	Vi	ser	her	at	
kommunen	er	en	svært	viktig	aktør	når	det	kommer	til	tilgang	til	lokaler.		

Det	vanligste	er	at	organisasjonene	låner	lokaler	gratis.	Dette	er	tilfelle	for	hele	52	%	av	
organisasjonene.	Av	disse	låner	hele	58	%	lokaler	av	kommunen.	18	%	låner	private	
lokaler,	og	8	%	låner	av	bedrifter.	30	%	låner	av	andre	aktører,	herunder	grendelag,	
stiftelser,	Blå	kors,	Røde	kors,	Frelsesarméen,	bedehus,	menigheter	og	herredshus	for	å	
nevne	noen.		

36	%	av	organisasjonene	leier	lokaler,	og	av	disse	leier	61	%	av	kommunen.	25	%	leier	
private	lokaler,	11	%	leier	av	bedrifter.	18	%	leier	av	andre	aktører,	og	eksempel	på	
utleiere	i	denne	kategorien	er	idrettslag	og	Bane	Nor.	21	%	av	organisasjonene	eier	egne	
lokaler,	og	8	%	oppgir	at	de	mangler	lokaler.	5	%	organisasjoner	oppgir	at	de	ikke	trenger	
lokaler	for	å	drive	sin	virksomhet.		

Organisasjonene	er	stort	sett	fornøyde	med	tilgangen	på	egnede	lokaler.	Hele	36	%	oppgir	
at	de	er	svært	fornøyde,	og	33	%	er	fornøyde.	12	%	er	ganske	fornøyde,	og	kun	19	%	er	litt	
misfornøyde,	misfornøyde	eller	svært	misfornøyde.		

	

Figur	12.	Tilfredshet	med	lokaler.	

Mangler og forbedringspotensialer ved lokaler 
Ved	spørsmål	om	hva	slags	lokaler,	områder	eller	anlegg	organisasjonene	mangler	ser	vi	at	
en	organisasjon	trenger	fast	tilgang	til	treningshall,	og	en	annen	trenger	innendørslokale	
under	vintersesongen.	Andre	trenger	aktivitetslokale,	møtelokale,	kontorer	og	grupperom.	
En	organisasjon	etterspør	lokale	for	håndarbeid,	tegning	og	maling,	rom	for	lek	og	enkle	
kjøkkenfasiliteter.		

Organisasjonene	ble	spurt	om	hva	som	kan	gjøres	for	at	lokaler,	områder	eller	anlegg	til	
deres	aktiviteter	skal	bli	bedre.	Her	fremkommer	en	rekke	ulike	forslag.	Et	par	
organisasjoner	trekker	frem	økonomi	og	mener	at	kommunen	bør	bistå	med	gratis	lokaler.	
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Andre	trenger	større	lokaler,	og	rom	for	at	barn	kan	bli	med	foreldre	på	aktiviteter	for	
voksne.	Per	i	dag	er	det	foreldre	som	velger	bort	å	delta	på	aktiviteter	da	det	ikke	er	så	
enkelt	å	ta	med	barn.	Andre	organisasjoner	ønsker	utvidede	åpnings-	og	treningstider	og	å	
kunne	benytte	svømmelokaler	alene	for	trening.		

Tilgjengelighet i lokalene 
Organisasjonene	opplever	stort	sett	den	universelle	utformingen	i	sine	respektive	lokaler	
som	god,	som	vist	i	figur	13.	52	%	av	foreningene	oppgir	at	den	universelle	utformingen	
enten	er	god	eller	svært	god.	30	%	anser	den	som	tilfredsstillende,	og	17	svarer	at	den	er	
dårlig	eller	svært	dårlig.		

	

På	spørsmål	om	hva	som	kan	gjøres	for	å	bedre	den	universelle	utformingen	nevnes	
oppussing	og	generelt	vedlikehold,	men	også	bedre	tilrettelegging	for	
rullestolbrukere/bevegelseshemmede.	Forslag	på	dette	er	ramper,	bredere	trapper,	og	
handikaptilpassende	toaletter	og	garderober.		

	

	  

Figur	13.	Universell	utforming	i	lokalene.	
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4. Samarbeid 
I	dette	kapittel	skal	vi	se	nærmere	på	samarbeid	som	organisasjonene	har.		

Oversikt over samarbeid 
I	figur	14-16	ser	vi	en	oversikt	over	organisasjonenes	aktive	samarbeid,	henholdsvis	med	
andre	lag,	foreninger	eller	frivilligsentral,	bedrifter	eller	næringsliv	og	kommunen.	Ut	ifra	
figurene	ser	vi	at	det	vanligste	er	å	samarbeide	med	andre	lag,	foreninger	eller	
frivilligsentral,	da	61	%	av	organisasjonene	oppgir	at	de	gjør	dette	(figur	14).	Videre	ser	vi	
at	58	%	av	organisasjonene	har	samarbeid	med	kommunen	(figur	16).	Dermed	er	det	
tilnærmet	like	vanlig	å	samarbeide	med	kommunen	som	andre	foreninger.	Samarbeid	med	
bedrift	eller	næringsliv	er	mer	uvanlig,	da	kun	23	%	av	organisasjonene	har	oppgitt	å	ha	
dette	(figur	15).		

	

Figur	14.	Samarbeid	med	andre	lag/foreninger	eller	frivilligsentral.	

	

Figur	15.	Samarbeid	med	bedrift/næringsliv.	

	

Figur	16.	Samarbeid	med	kommunen:	Har	organisasjonen	samarbeid	med	kommunen	i	dag?	

Når	det	kommer	til	samarbeid	med	andre	lag,	foreninger	eller	frivilligsentral	er	det	49	
organisasjoner	som	har	denne	typen	av	samarbeid.	Samarbeidsformen	er	forholdsvis	
vanlig	på	tvers	av	samtlige	organisasjonstyper.	Å	samarbeide	med	andre	organisasjoner	
eller	frivilligsentral	er	mest	vanlig	blant	tros-	eller	livssynsorganisasjonene,	der	75	%	
samarbeider	på	denne	måten.	Videre	ser	vi	at	70	%	av	organisasjonene	innenfor	rekreasjon	
eller	sosialforening	samarbeider	med	andre.	I	kategoriene	lokalmiljø	og	bosted	og	politikk-	
eller	interesseorganisasjon	er	det	lavere	andel	av	organisasjonene	som	samarbeider	med	
andre	organisasjoner	eller	frivilligsentralen.	Det	er	dog	rundt	halvparten	av	disse	
organisasjonene	som	samarbeider,	så	det	er	en	relativt	vanlig	samarbeidsform.		
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Når	det	gjelder	samarbeid	med	bedrift	eller	næringsliv	er	det	som	nevnt	en	lavere	andel	av	
organisasjonene	samlet	sett	som	har	denne	typen	samarbeid	(23	%).	Dette	tilsvarer	18	
organisasjoner,	hvorav	fire	er	kulturorganisasjoner.	Blant	idrettsorganisasjonene,	politikk-	
eller	intresseorganisasjonene	og	tros-	eller	livssynsorganisasjonene,	samarbeider	tre	
organisasjoner	fra	hver	kategori	med	bedrifter	eller	næringsliv.		

Samarbeid	med	kommunen	er	som	nevnt	omtrent	like	vanlig	som	samarbeid	med	andre	
lag,	foreninger	eller	frivilligsentral,	da	58	%	av	organisasjonene	oppgir	at	de	har	denne	
typen	samarbeid.	Dette	tilsvarer	46	organisasjoner.	Blant	organisasjonstypene	er	det	mest	
vanlig	at	foreningene	innenfor	lokalmiljø	og	bosted	samarbeider	med	kommunen.	Hele	
85	%	har	denne	formen	for	samarbeid.	71	%	av	foreningene	innenfor	helse	og	sosiale	
tjenester	og	70	%	av	politikk-	eller	interesseorganisasjonene	samarbeider	med	kommunen.	
Ellers	ser	vi	at	44	%	av	foreningene	i	kategorien	rekreasjon	eller	sosial	forening	
samarbeider	med	kommunen,	og	kun	18	%	under	«annet»-kategorien	har	samarbeid	med	
kommunen.		

For	spørsmål	vedrørende	samarbeid	med	kommunen	foreligger	sammenligningsgrunnlag	
fra	tilsvarende	kartleggingsprosjekter	i	ulike	norske	kommuner,	som	er	gjennomført	av	
Frivillighet	Norge.	Datagrunnlaget	er	basert	på	29	kartleggingsprosjekter	fra	2016	til	i	dag.	
Andelen	av	organisasjonene	i	Vennesla	som	samarbeider	med	kommunen,	er	noe	lavere	
enn	i	andre	kommuner	(figur	16).	Blant	organisasjonene	i	de	andre	
kartleggingsprosjektene	samarbeider	63	%	med	kommunen,	mens	dette	tallet	er	på	58	%	
for	organisasjonene	i	Vennesla.		

Grunner til fravær av samarbeid 
På	spørsmål	om	hvorfor	organisasjonene	ikke	samarbeider	med	andre	lag,	foreninger	og	
frivilligsentral	nevner	flere	at	det	rett	og	slett	ikke	er	behov	for	samarbeid,	eller	at	det	ikke	
er	aktuelt	på	det	nåværende	tidspunkt.	To	organisasjoner	nevner	at	de	er	nylig	oppstartet	
og	ikke	har	undersøkt	muligheter	for	samarbeid.	Andre	forklaringer	er	manglende	
kapasitet	i	organisasjonen	til	å	gjøre	mer	enn	kjerneaktivitetene.		

Blant	årsakene	til	manglende	samarbeid	med	næringslivet	oppgir	organisasjonene	at	det	
ikke	er	aktuelt	eller	kommer	naturlig.	Noen	organisasjoner	nevner	at	de	ikke	har	vurdert	
muligheter	for	å	samarbeide	med	næringsliv.	Andre	årsaker	som	organisasjonene	trekker	
frem	er	manglende	initiativ	fra	sitt	eget	styre.		

Når	det	gjelder	grunner	til	hvorfor	organisasjonene	ikke	samarbeider	med	kommunen	ser	
vi	lignende	forklaringer	som	over.	Å	samarbeide	med	kommunen	kommer	ikke	naturlig	for	
flere	organisasjoner.	Videre	er	det	et	par	organisasjoner	som	skriver	at	de	har	aktivitet	i,	og	
samarbeid	med	Kristiansand	kommune,	og	ikke	Vennesla.	Andre	foreninger	refererer	til	
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manglende	interesse	og	passivitet	fra	kommunen	sin	side,	og	at	man	gjerne	ønsker	et	
samarbeid	men	har	opplevd	å	få	negativ	respons	tilbake.	Det	meldes	i	tillegg	om	uklarheter	
omkring	relevante	kontaktpersoner	i	kommunen.	En	respondent	nevner	at	organisasjonen	
tidligere	har	hatt	dårlige	erfaringer	med	å	samarbeide	med	kommunen.		

Tilfredshet med samarbeid 
Organisasjonenes	opplevelse	av	samarbeidsformene	er	presentert	i	figur	17-19.	Vi	ser	her	
at	organisasjonene	generelt	sett	opplever	samarbeid	med	de	ulike	typene	aktører	som	
tilnærmet	like	vellykket.		

	

Figur	17.	Vurdering	av	samarbeid	med	andre	organisasjoner.		

	

Figur	18.	Vurdering	av	samarbeid	med	bedrift/næringsliv.		

	

Figur	19.	Vurdering	av	samarbeid	med	kommunen:	Hvor	vellykket	mener	du	at	samarbeidet	med	kommunen	er?	

Figur	17	presenterer	svar	på	spørsmål	om	hvorvidt	samarbeidet	med	andre	organisasjoner	
er	vellykket,	på	en	skala	fra	1	til	6	(der	1	=	lite	vellykket	og	6	=	veldig	vellykket).	
Gjennomsnittet	på	4,6	indikerer	at	samarbeidet	med	andre	organisasjoner	har	vært	
vellykket,	der	19	%	svarer	at	samarbeidet	har	vært	veldig	vellykket,	mens	45	%	svarer	5	på	
skalaen.	32	%	svarer	3	eller	4	på	skalaen.	Kun	4	%	av	de	som	samarbeider	med	andre	
organisasjoner	har	svart	2,	og	ingen	svarer	at	samarbeidet	har	vært	lite	vellykket.		

Samarbeid	med	næringsliv	eller	bedrifter	oppleves	som	like	vellykket,	med	et	gjennomsnitt	
på	4,6	på	skalaen,	basert	på	besvarelser	fra	16	organisasjoner.	Det	er	dog	en	forholdsvis	
stor	andel	som	oppgir	at	samarbeidet	har	vært	lite	vellykket	eller	svart	3	på	skalaen	
(19	%).	Dette	veies	opp	av	at	nærmere	70	%	mener	at	samarbeidet	har	vært	vellykket	eller	
veldig	vellykket.	De	resterende	har	vurdert	samarbeidet	til	4	på	skalaen	(13	%).		
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Organisasjonene	har	rangert	samarbeidet	med	kommunen	til	et	gjennomsnitt	på	4,7,	som	
er	noe	høyere	enn	de	andre	samarbeidsformene.	65	%	mener	at	samarbeidet	med	
kommunen	er	veldig	vellykket	eller	vellykket	og	har	svart	5	eller	6	på	skalaen.	En	tredjedel	
har	svart	3	eller	4,	og	kun	2	%	har	svart	2.		

Av	figur	19	kan	vi	se	at	organisasjonenes	tilfredshet	med	samarbeid	med	Vennesla	
kommune	er	mer	vellykket	sammenlignet	med	tilsvarende	samarbeid	i	andre	kommuner.	
Gjennomsnittlig	vurdering	av	kommunesamarbeid	i	andre	kommuner	er	4,4.		

I	de	følgende	delene	ser	vi	nærmere	på	de	ulike	samarbeidsformene.		
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Samarbeid med andre lag og foreninger  
Ønske om samarbeid med andre lag, foreninger eller frivilligsentralen 
Det	er	totalt	49	organisasjoner	som	har	oppgitt	at	de	samarbeider	med	andre	lag,	
foreninger	eller	frivilligsentralen.	Av	disse	ønsker	hele	96	%	å	fortsette	eksisterende	
samarbeid	eller	å	samarbeide	mer	i	fremtiden.		

Når	det	kommer	til	organisasjonene	som	på	det	nåværende	tidspunkt	ikke	samarbeider	
med	andre	organisasjoner	er	ønsket	noe	mer	delt.	66	%	av	organisasjonene	som	ikke	
samarbeider	med	andre	oppgir	at	de	ønsker	et	samarbeid.	De	resterende	34	%	oppgir	at	de	
ikke	ønsker	et	samarbeid	med	andre	lag/foreninger,	noe	som	utgjør	11	av	32	
organisasjoner.		

Organisasjonene	ble	spurt	om	på	hvilken	måte	de	ønsker	å	samarbeide.	Her	oppgir	flere	at	
de	ønsker	å	opprettholde	dagens	samarbeidsform.	Dette	blir	nærmere	beskrevet	i	neste	
avsnitt.	Videre	er	det	er	utbredt	ønske	om	å	arrangere	felles	arrangementer	og	aktiviteter.		

Andre	forslag	er	å	dele	erfaringer	og	kunnskap	rundt	det	å	drive	frivillig	virksomhet.	For	
mange	organisasjoner	er	samarbeid	er	viktig	ledd	i	å	styrke	et	godt	og	variert	
aktivitetstilbud	i	kommunen,	som	er	til	fordel	for	lokalmiljøet.	Andre	ønsker	å	samarbeide	
om	bestemte	grupper	som	eldre,	og	barn	og	ungdom.	Andre	mulige	samarbeidsformer	er	
deling	av	lokaler,	trenere	og	veiledere.	Andre	forslag	er	å	arrangere	felles	kurs	og	lage	
arenaer	for	kunnskapsdeling,	slik	at	medlemmer	fra	andre	organisasjoner	kan	bistå	i	en	
annen	organisasjons	spesifikke	arbeid,	samt	å	lage	større	aktivitetsområder	og	å	
samarbeide	om	felles	mål.		

Temaer for samarbeid med andre lag, foreninger eller frivilligsentral 
Når	det	kommer	til	eksisterende	samarbeid	er	et	ofte	nevnt	samarbeidsområde	felles	
arrangementer.	Samarbeid	rundt	lokaler	er	også	vanlig,	som	treningshaller	og	andre	
fasiliteter.	En	organisasjon	støtter	andre	organisasjoner	og	prosjekter	økonomisk.	Flere	
organisasjoner	trekker	frem	at	de	samarbeider	med	frivilligsentralen.		

Samarbeid	med	andre	organisasjoner	rundt	felles	aktiviteter	er	et	tema	som	går	igjen.	
Eksempler	er	samarbeid	med	andre	historielag,	andre	kommuners	seniordansere,	og	andre	
speidergrupper.	En	organisasjon	deltar	på	møter	i	søsterorganisasjoner	og	en	annen	
nevner	at	de	deltar	på	treff	i	Danmark	og	Tyskland	for	den	spesifikke	aktiviteten	de	
arbeider	med.	Noen	organisasjoner	deltar	i	større	felleskap	som	knytter	organisasjoner	
sammen.		
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Verdien av samarbeid med andre lag, foreninger eller frivilligsentralen 
Når	det	kommer	til	gevinstene	foreningene	opplever	som	resultat	av	samarbeid	er	det	
tydelig	at	samarbeid	med	andre	lag,	foreninger	eller	frivilligsentralen	er	til	stor	fordel	for	
foreningene.	Samarbeid	med	andre	organisasjoner	blir	beskrevet	som	positivt	for	begge	
parter.	Fellesskap	og	etablering	av	positive	relasjoner	er	ofte	nevnt	som	en	verdi	av	
samarbeidene.	Det	er	viktig	med	samarbeid	i	en	liten	bygd,	mener	en	organisasjon.	
Sammen	kan	man	komplementere	hverandre	og	spille	på	hverandres	styrker.	Erfarings-	og	
kunnskapsutvekslingen	mellom	organisasjonene	er	verdifullt	for	mange.	Det	er	viktig	å	
samarbeide	for	å	bli	bedre	og	få	best	mulige	resultater.	Andre	positive	effekter	av	
samarbeid	er	muligheter	for	å	møte	nye	mennesker,	og	knytte	bånd	på	tvers	av	
generasjoner	og	foreninger.		

Mange	nevner	at	å	kunne	dele	på	ansvar	og	arbeidsmengde	er	en	stor	fordel,	særlig	for	små	
foreninger.		

Utfordringer ved samarbeid med andre lag, foreninger eller frivilligsentralen 
På	spørsmålet	om	utfordringer	organisasjonene	opplever	er	det	generelt	få	kommentarer,	
og	de	fleste	trekker	frem	at	de	ikke	opplever	utfordringer.		

De	utfordringer	som	imidlertid	nevnes	er	mangel	på	felles	forventninger	knyttet	til	
økonomi	og	resultat	av	samarbeid.	Kommunikasjon,	rollefordeling	og	forståelse	for	
hverandres	situasjon	oppleves	også	som	utfordrende.	Andre	kommentarer	er	knyttet	til	
konkurranse	om	ressurssterke	personer	og	lokale	sponsorer.		

Konkurranse fra andre lag, foreninger eller frivilligsentralen 
Foreningene	ble	spurt	om	de	opplever	konkurranse	fra	andre	lag,	foreninger	eller	
frivilligsentral.	Noe	24	%	sier	de	opplever,	dette	tilsvarer	20	organisasjoner.		

Noen	av	de	som	opplever	konkurranse	melder	at	det	kommer	fra	andre	idretter,	og	da	
særlig	lagsporter	som	fotball.	Noen	opplever	at	fotballen	har	store	ressurser,	får	mye	støtte	
og	har	lett	for	å	rekruttere	medlemmer	som	går	på	bekostning	av	andre.	Andre	
konkurranseområder	er	at	arrangementer	og	treninger	blir	gjennomført	på	samme	
tidspunkt.	En	organisasjon	opplever	konkurranse	om	offentlige	midler	og	at	de	føler	seg	
nedprioritert.	En	organisasjon	opplever	at	frivilligsentralen	fort	kan	bli	for	involvert	og	at	
de	tilbyr	lignende	aktiviteter	som	kan	utkonkurrere	organisasjonene.		
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Samarbeid med bedrift eller næringsliv 
Ønske om samarbeid med bedrift eller næringsliv 
Som	nevnt	tidligere	er	det	18	organisasjoner	som	har	et	samarbeid	med	næringslivet	i	dag.	
Av	disse	ønsker	samtlige	å	fortsette	og/eller	samarbeide	mer	med	næringslivet	i	fremtiden.	
Dette	til	tross	for	at	13	%	mener	at	samarbeidet	med	næringsliv	har	vært	lite	vellykket.		

Det	finnes	en	interesse	for	samarbeid	med	næringslivet	blant	organisasjonene	som	i	dag	
ikke	har	et	slikt	samarbeid.	62	%	av	disse	kan	tenke	seg	å	samarbeide	med	næringslivet.	
Denne	interessen	er	størst	blant	organisasjonene	innenfor	rekreasjon	eller	sosial	forening,	
og	helse	og	sosiale	tjenester.	86	%	av	disse	kan	tenke	seg	å	samarbeide	med	næringslivet.	
Lavest	interesse	finner	vi	blant	politikk-	eller	interesseorganisasjonene	og	i	«annet»-
gruppen,	der	henholdsvis	33	%	og	40	%	ønsker	å	samarbeide	med	næringslivet.		

Hva samarbeider foreningene og næringslivet om? 
Organisasjonene	som	har	et	samarbeid	med	næringslivet	ble	spurt	hva	de	samarbeider	om.	
Samarbeidene	dreier	seg	hovedsakelig	om	ulike	former	for	sponsing	og	økonomisk	støtte.	
Støtten	kan	være	knyttet	til	spesifikke	arrangementer,	markedsføring	eller	generell	drift.	
Samarbeid	om	lokaler	er	ofte	nevnt.	Andre	samarbeidsområder	er	samarbeid	med	
busselskaper	om	transport,	fellesmøter	og	interesse	om	utvikling	av	bygden,	rabatt	på	
utstyr	og	samarbeid	om	instruktører.		

Verdien av samarbeid med bedrift eller næringsliv  
Organisasjonene	ble	spurt	om	hvilken	verdi	de	opplever	å	få	ut	av	et	samarbeid	med	
næringslivet.	Gjennomgående	blir	det	pekt	på	den	økonomiske	verdien	et	samarbeid	har,	
samt	tilgangen	til	lokaler.	Andre	fordeler	er	informasjonsdeling,	kunnskap,	samarbeid	som	
døråpner	og	som	et	ledd	for	å	rekruttere	og	beholde	medlemmer	over	tid.	Uten	støtte	fra	
næringslivet	hadde	ikke	en	organisasjon	kunnet	delta	på	17.	mai-feiring.	En	organisasjon	
nevner	at	det	også	er	viktig	for	næringslivet	å	bidra	til	av	Vennesla	er	en	attraktiv	plass	å	
være.		

Utfordringer ved samarbeid med bedrift eller næringsliv  
Når	det	kommer	til	utfordringer	ved	samarbeid	med	bedrift	eller	næringsliv	er	det	kun	én	
negativ	kommentar,	og	den	er	knyttet	til	interessekonflikter.				

Konkurranse fra bedrift eller næringsliv 
På	spørsmål	om	noen	av	foreningene	opplever	konkurranse	fra	næringsdrivende,	oppgir	
kun	én	organisasjon	at	dette	er	tilfelle.	Denne	respondenten	peker	på	at	treningssenter	i	
kommunen	har	bredere	tilbud	og	bedre	lokaler.		
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Samarbeid med kommunen 
Vennesla	kommune	blir	vurdert	som	samarbeidsvillig.	77	%	opplever	at	kommunen	ønsker	
å	samarbeide	med	frivilligheten.	23	%	mener	at	dette	ikke	er	tilfelle,	noe	som	tilsvarer	19	
organisasjoner.	Dette	på	lik	linje	som	i	andre	kommuner	(figur	20),	der	78	%	av	
organisasjonene	opplever	at	deres	respektive	kommuner	ønsker	å	samarbeide	med	frivillig	
sektor. 

	

Ønske om samarbeid med kommunen 
Kommunen	er	en	attraktiv	samarbeidspartner.	Blant	organisasjonene	som	i	dag	
samarbeider	med	kommunen	oppgir	samtlige	organisasjoner	at	de	ønsker	å	fortsette	eller	
utvide	eksisterende	samarbeid.	Dette	er	i	tråd	med	tilfredsheten	med	samarbeidet	(figur	
19).	Når	det	gjelder	andelen	som	ikke	har	et	samarbeid	med	kommunen	i	dag,	kan	hele	
86	%	tenke	seg	å	innlede	et	slikt	samarbeid.	Det	er	kun	fem	organisasjoner	som	ikke	ønsker	
å	samarbeide	med	kommunen.	Av	disse	er	to	tros-	eller	livssynsorganisasjoner.		

Organisasjonene	som	ønsker	å	samarbeide	med	kommunen	ble	bedt	om	å	spesifisere	på	
hvilken	måte.	Her	fremkommer	en	rekke	ulike	forslag,	men	en	overordnet	holdning	blant	
organisasjonene	er	at	man	ønsker	å	samarbeide	med	kommunen	på	en	måte	som	kommer	
bygdas	innbyggere	til	gode,	og	da	særlig	barn	og	unge.		

Flere	organisasjoner	ønsker	at	kommunen	bidrar	med	å	spre	ordet	om	hva	
organisasjonene	kan	bidra	med	til	relevante	målgrupper.	Det	kan	være	kommunale	enheter	
som	kan	få	utbytte	av	organisasjonenes	kompetanse,	informere	pårørende	berørt	av	rus	
om	en	spesifikk	organisasjons	tilbud,	samt	tilfeller	der	organisasjonene	kan	fungere	som	et	
komplement	til	kommunale	tjenester.	Et	eksempel	er	at	en	organisasjon	nevner	at	
kommunen	gjerne	må	informere	om	den	spesifikke	organisasjonen	til	barn	og	ungdom	som	
kommunen	er	i	kontakt	med.		

Ulike	former	for	økonomisk	støtte	er	et	gjentagende	tema	for	samarbeid.	Eksempler	er	
driftstilskudd	og	støtte	til	arrangementer.	Noen	organisasjoner	synes	at	kommunen	bør	
bistå	sårbare	grupper.	Forslag	på	dette	er	økonomisk	støtte	til	barn	og	unge	hvor	familier	
ikke	har	ressurser	til	å	betale	medlemskontingenten,	og	skyssordning	til	nye	
funksjonshemmede	landsmenn.		

Figur	20.	Kommunesamarbeid:	Opplever	dere	at	kommunen	ønsker	å	samarbeide	med	frivilligheten?	
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Utlån	og	leie	av	lokaler	er	ofte	nevnt	som	forslag	på	samarbeid	med	kommunen.	
Organisasjonene	ønsker	lokaler	for	å	avholde	aktiviteter	og	møter,	men	også	tilgang	til	
andre	typer	lokaler	enn	de	tar	i	dag	for	å	kunne	utøke	aktivitetstilbudet.	Vedlikehold	og	
utvikling	av	lokaler	er	også	viktig,	herunder	vask	av	hall	og	brøyting	av	fotballbane	for	å	
sikre	treningsforhold	året	rundt.	En	organisasjon	etterspør	utvidede	treningstider	i	
kommunens	lokaler.		

Andre	ønsker	å	samarbeide	med	kommunen	om	fasiliteter	som	kan	komme	innbyggere	i	
kommunen	til	gode.	Her	blir	lekeplasser	nevnt	av	flere.	Andre	forslag	knyttet	til	lokaler	er	
samarbeid	om	den	nye	planlagte	flerbrukshallen	på	Moseidmoen,	museumsbygg,	ønske	om	
å	skape	kulturelle	tilbud	for	bygdas	innbyggere,	og	vedlikehold	av	kirkegård	og	kirkebygg.		

Økt	dialog	og	kommunikasjon	med	kommunen	blir	også	trukket	frem.	Organisasjoner	
ønsker	å	involveres	i	kommunens	arbeid,	og	forslag	på	dette	er	jevnlige	brev	og	samtaler	
med	frivilligheten.	En	organisasjon	ønsker	mer	utveksling	av	informasjon	om	problemer	
som	bør	løses	av	fellesskapet.	Videre	er	det	en	annen	organisasjon	som	etterspør	en	
veileder	i	kommunen	som	kan	bistå	med	formaliteter	knyttet	til	søknadsprosesser,	og	kan	
informere	om	midler	som	frivilligheten	kan	søke.			

Utvikling	av	lokalmiljø,	inkludering	av	flyktninger	og	folkehelse	er	andre	relevante	
samarbeiderområder.	Avslutningsvis	trekker	et	par	organisasjoner	frem	at	de	ønsker	at	
samarbeidet	fortsetter	som	før.			

Møtearenaer for frivillighet og kommune 
Organisasjonene	ble	spurt	om	de	ønsker	at	kommunen	skal	legge	til	rette	for	faste	møter	
med	frivillige	lag	og	foreninger	i	kommunen.	Nærmere	70	%	av	organisasjonene	ønsker	at	
kommunen	skal	gjøre	dette.		

Forslag	til	hvordan	slik	møtevirksomhet	bør	organiseres	er	fellesmøter	i	kommunal	regi,	i	
kommunens	lokaler	eller	kulturhus.	Et	par	organisasjoner	mener	møtene	bør	være	rettet	
mot	bestemte	organisasjonstyper.	Deltakere	bør	være	frivillige	organisasjoner,	kommunen	
og	relevante	aktører	som	frivilligsentral	og	helsetjeneste.		

Møtene	kan	arrangeres	årlig,	eller	to-tre	ganger	i	året.	Agenda	for	møtene	bør	være	
forskjellig	fra	gang	til	gang,	men	overordnede	temaer	kan	være	erfaringsutveksling,	
muligheter	for	samarbeid	og	hva	frivilligheten	kan	gjøre	for	lokalsamfunnet.	

Hva samarbeider foreningene og kommunen om? 
Lokaler	og	økonomisk	støtte	og	er	to	gjentagende	temaer	når	organisasjonene	blir	bedt	om	
å	spesifisere	hva	de	samarbeider	med	kommunen	om.		
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Samarbeid	knyttet	til	lokaler	dreier	seg	blant	annet	om	lån	eller	leie	av	treningslokaler,	
kinosal,	basseng,	kulturbygg,	kirkegård-	og	bygg,	innendørsbane	på	Skarpengland	skole,	
samt	lokaler	frivilligheten	kan	benytte	til	spesifikke	arrangementer.	Andre	
samarbeidsområder	er	vask	og	vedlikehold	av	lokaler	og	fasiliteter	som	klubbhus,	
treningshaller,	veier	og	lekeplasser.	En	organisasjon	nevner	at	de	rydder	kommunale	
arealer	slik	at	barn	og	unge	får	mer	utbytte	av	dem.	Videre	ser	vi	at	kommunen	bistår	med	
løypekjøring	og	drift	av	snøkanoner.		

Hva	gjelder	økonomisk	støtte	nevner	organisasjonene	støtte	til	arrangementer,	
kulturmidler,	etableringsstøtte,	og	søknad	om	midler.	Utover	dette	består	samarbeidet	
mellom	kommunen	og	frivilligheten	av	samtaler,	kommunale	råd	(som	fellesråd	og	
eldreråd),	17.	mai	komité,	brukermøter,	og	representanter	fra	kommunen	i	
organisasjonenes	styrer.	Noen	organisasjoner	har	kontakt	med	aktører	i	kommunen	som	
Eikeland	oppvekstsenter,	Hægeland	omsorgssenter,	NAV,	og	kulturkontor.	Andre	
eksempler	på	samarbeidsområder	er	digitalisering	av	en	bok,	utvikling	av	kommunen,	og	
en	organisasjon	som	nevner	at	de	blir	brukt	som	høringsinstans	i	relevante	saker.		

Verdien av samarbeid med kommunen  
Når	det	kommer	til	verdien	av	samarbeid	med	kommunen,	kommenterer	flere	at	
samarbeidet	er	svært	viktig	og	har	positiv	innvirkning	på	organisasjonen	de	svarer	for.	
Flere	trekker	frem	de	økonomiske	fordelene	som	kommer	med	samarbeidet.		

Samarbeidet	med	kommunen	er	også	positivt	i	den	bemerkelsen	at	organisasjonene	får	økt	
synlighet.	På	den	måten	får	organisasjonene	vist	frem	arbeidet	de	gjør	og	spredd	kunnskap	
som	kan	bidra	til	å	styrke	den	lokale	identiteten.	Andre	positive	ringvirkninger	av	
samarbeidet	er	tverrfaglighet,	som	gir	et	bedre	tilbud	for	brukere.	Økt	dialog	med	
kommunen	og	møter	for	avklaringer	blir	også	nevnt	som	en	verdi.		

Til	sist	blir	det	trukket	frem	at	samarbeidet	fungerer	godt,	og	at	kommunen	er	lydhøre	for	
frivillighetens	behov	og	ønsker	å	imøtekomme	disse.		

Utfordringer ved samarbeid med kommunen  
Når	det	kommer	til	utfordringer	i	møte	med	kommunesamarbeid	er	det	mange	som	
generelt	sett	er	positive	og	mener	det	ikke	er	noen	større	utfordringer.	Blant	
forbedringspunktene	organisasjonene	trekker	frem	blir	økt	økonomisk	støtte	og	enklere	
søknadsprosesser	nevnt.	Andre	melder	om	lang	behandlingstid	og	at	
ansatte/saksbehandlere	har	gitt	motstridende	tilbakemeldinger.		

En	organisasjon	nevner	at	kommunen	prioriterer	en	bestemt	geografisk	del	av	kommunen,	
og	derfor	føler	seg	nedprioritert.	De	skriver	at	det	er	tungt	å	stå	på	sidelinjen	og	ikke	bli	
inkludert.	Noen	organisasjoner	har	lignende	tilbakemeldinger	og	skriver	at	det	er	liten	
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satsning	på	organisasjonens	kjerneområder	i	kommunen,	og	at	de	ønsker	at	kommunen	
kunne	strekke	seg	enda	lenger	for	å	finne	et	nytt	aktivitetsområde	for	en	spesifikk	
organisasjon.		

Andre	utfordringer	er	mangel	på	informasjon	fra	kommunen,	bedre	samarbeid	om	deling	
av	arrangementer,	vanskeligheter	med	å	få	treningstider,	dårlig	nettforbindelse	og	
manglende	justering	av	honorar.	
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Samarbeid med ulike avdelinger i kommunen 
Figur	21	og	22	viser	hvilke	avdelinger	i	kommunen	organisasjonene	samarbeider	med,	
samt	hvor	godt	de	opplever	at	samarbeidene	fungerer.	Det	er	vanligst	å	samarbeide	med	
kultur	og	park	og	idrett,	mens	samarbeidet	ser	ut	til	å	fungere	best	med	oppvekst.	

60	%	av	de	representerte	organisasjonene	oppgir	å	ha	samarbeid	med	avdeling	for	kultur.	
Dette	tilsvarer	26	organisasjoner,	og	av	disse	utgjør	organisasjonstypene	
kulturorganisasjon,	politikk-	eller	interesseorganisasjon	og	tros-	eller	livssynsorganisasjon	
nærmere	60	%.	Som	vist	i	figur	22	er	organisasjonene	som	samarbeider	med	avdeling	for	
kultur	fornøyde,	og	gjennomsnittet	ligger	på	4,9	(på	en	skala	fra	1	til	6	der	1	=	Ikke	i	det	

	

Figur	21.	Samarbeid	med	avdelinger	i	kommunen:	Hvilke	avdelinger	i	kommunen	samarbeider	dere	med?	(Det	var	mulig	
å	krysse	av	på	flere	alternativer).	Antall	respondenter:	43.	

	

Figur	22.	Vurdering	av	samarbeid	med	avdelinger	i	kommunen:	Vennligst	vurder	i	hvor	stor	grad	dere	opplever	at	
samarbeidet	med	avdelingen(e)	fungerer	godt.	
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hele	tatt	og	6	=	I	svært	stor	grad).	Nærmere	70	%	som	oppgir	at	samarbeider	fungerer	godt	
i	svært	stor	grad,	eller	i	stor	grad.	En	fjerdedel	synes	samarbeidet	i	noen	grad	fungerer	
godt,	og	kun	åtte	har	svart	at	samarbeidet	fungerer	godt	i	liten	grad	eller	i	svært	liten	grad.		

Avdeling	for	helse	og	omsorg	er	det	30	%	av	organisasjonene	(13	stykker)	som	
samarbeider	med.	Totalt	62	%	av	disse	tilhører	organisasjonskategoriene	helse	eller	sosiale	
tjenester,	eller	politikk-	eller	interesseorganisasjon.	Samarbeidet	med	avdeling	for	helse	og	
omsorg	fungerer	godt	og	den	gjennomsnittlige	vurderingen	ligger	på	5,0.	Hele	92	%	oppgir	
at	samarbeider	i	stor	grad,	eller	i	svært	stor	grad,	fungerer	godt.	8	%	oppgir	at	samarbeidet	
i	svært	liten	grad	fungerer	godt.		

Ti	organisasjoner	(23	%)	samarbeider	med	avdeling	for	oppvekst	(skole	og	barnehage).	
40	%	av	disse	tilhører	organisasjonskategorien	poltikk-	eller	interesseorganisasjon.	Som	
nevnt	er	det	i	denne	avdelingen	samarbeidet	ser	ut	til	å	fungere	best,	med	en	
gjennomsnittlig	vurdering	på	5,1.	90	%	oppgir	at	samarbeidet	i	stor	grad	eller	svært	stor	
grad	fungerer	godt,	og	10	%	mener	samarbeidet	i	noen	grad	fungerer	godt.	Det	er	med	
andre	ord	ingen	som	har	oppgitt	at	samarbeidet	i	liten	grad	fungerer	godt.		

Avdeling	for	barn	og	familie	er	det	21	%	av	organisasjonene	(ni	stykker)	som	samarbeider	
med.	Blant	organisasjonskategoriene	er	poltikk-	eller	interesseorganisasjon	best	
representert	her,	da	40	%	tilhører	den	kategorien.	Samarbeidet	får	en	gjennomsnittlig	
vurdering	på	4,6,	der	55	%	mener	at	samarbeidet	i	svært	stor	grad	eller	stor	grad	fungerer	
godt.	På	motsatt	side	ser	vi	at	de	resterende	mener	at	samarbeidet	i	noen	grad	eller	i	liten	
grad	fungerer	godt.	Det	er	dermed	ingen	som	har	oppgitt	at	samarbeidet	i	svært	liten	grad	
fungerer	godt,	eller	at	det	ikke	fungerer	godt	i	det	hele	tatt.		

Teknisk	avdeling	er	det,	i	likhet	med	avdeling	for	barn	og	familie,	21	%	som	samarbeider	
med.	Nærmere	80	%	av	disse	tilhører	organisasjonskategoriene	poltikk-	eller	
interesseorganisasjon	eller	lokalmiljø	og	bosted.	Når	det	kommer	til	kvalitet	på	samarbeid,	
blir	denne	vurdert	til	4,5.	88	%	mener	samarbeider	i	stor	eller	i	noen	grad	fungerer	godt,	og	
13	%	mener	det	i	liten	grad	fungerer	godt.		

Fem	organisasjoner	samarbeider	med	NAV/flyktningetjenesten.	Dette	tilsvarer	12	%	av	
organisasjonene,	og	er	fordelt	mellom	organisasjonskategoriene	poltikk-	eller	
interesseorganisasjon	og	helse	og	sosiale	tjenester.	Dette	samarbeidsområde	får	tydeligst	
lavest	vurdering	med	et	gjennomsnitt	på	3,3.	Halvparten	av	organisasjonene	mener	at	
samarbeidet	med	NAV/flyktningetjenesten	i	svært	liten	grad	fungerer	godt,	og	de	
resterende	mener	at	samarbeidet	i	noen	eller	stor	grad	fungerer	godt.	Det	er	dog	verdt	å	
merke	seg	at	kun	fire	organisasjoner	har	vurdert	samarbeidet,	og	at	hvert	svar	får	stort	
utslag	på	resultatene.		
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Avdeling	for	park	og	idrett	er	en	av	avdelingene	flest	samarbeider	med.	51	%	har	et	
samarbeid	med	park	og	idrett,	og	det	tilsvarer	22	organisasjoner.	Her	er	lokalmiljø	og	
bosted	den	best	representerte	organisasjonstypen,	med	36	%.	Når	de	vurderer	hvor	godt	
samarbeidet	er	blir	den	gjennomsnittlige	vurderingen	på	4,7.	Nærmere	60	%	mener	
samarbeidet	i	stor	grad	eller	i	svært	stor	grad	fungerer	godt.	De	resterende	har	oppgitt	at	
samarbeidet	i	noen	eller	liten	grad	fungerer	godt.	Ingen	har	oppgitt	at	samarbeidet	i	liten	
grad	fungerer	godt,	eller	at	det	ikke	fungerer	i	det	hele	tatt.		

Fem	organisasjoner	har	oppgitt	at	de	samarbeider	med	andre	avdelinger.	Her	oppgir	én	
organisasjon	at	de	er	usikre	på	hvilken	avdeling	de	samarbeider	med,	og	én	oppgir	at	de	
ikke	samarbeider	med	noen	spesifikk	avdeling.	De	øvrige	oppgir	at	de	samarbeider	med	
sentraladministrasjonen,	oppfølgingstjeneste	for	livsmestring,	og	avdelingen	som	har	
ansvar	for	kollektivtransport.	Samarbeidet	blir	vurdert	til	hele	5,6.	Vi	bør	dog	huske	at	det	
er	såpass	få	organisasjoner	som	har	tatt	stilling	til	samarbeidet,	at	hvert	svar	får	stort	
utslag.	Når	det	er	sagt	mener	60	%	at	samarbeidet	fungerer	godt	i	svært	stor	grad,	og	40	%	
i	stor	grad.		
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5. Målsetninger og hindringer 
Foreningenes viktigste utviklingspunkter 
Mange	foreninger	anser	rekruttering	av	medlemmer	som	en	måte	å	utvikle	organisasjonen	
på	fremover.	Hele	73	%	av	foreningene	oppgir	dette	(figur	23).	Ellers	ser	vi	at	flere	
foreninger	ønsker	å	utvikle	seg	fremover	ved	å	utvide	aktivitetene	de	allerede	har	(47	%)	
og	ved	å	rekruttere	flere	frivillige	(37	%).	37	%	oppgir	at	de	ønsker	å	utvikle	seg	ved	å	
skape	nye	aktiviteter,	mens	36	%	mener	at	å	arrangere	flere	aktiviteter	er	en	måte	å	utvikle	
seg	på.		

	

Figur	23.	Utviklingspunkter:	Hvordan	ønsker	dere	å	utvikle	foreningen	fremover?	(Det	var	mulig	å	krysse	av	på	flere	
alternativer).	Antall	respondenter:	78.	

Målsetninger 
Organisasjonene	ble	spurt	om	de	har	andre	målsetninger.	Her	oppgir	organisasjonene	et	
variert	spekter	av	svar	som	er	forankret	i	deres	kjerneaktiviteter.	Flere	organisasjoner	har	
som	målsetning	å	opprettholde	det	aktivitetsnivået	de	har,	og	det	arbeidet	de	utfører	i	dag.	
Noen	trekker	frem	at	de	i	tillegg	ønsker	å	utvide	aktivitetsrepertoaret,	mens	andre	arbeider	
hardt	for	å	overleve	som	organisasjon.	Eksempler	på	øvrige	målsetninger	er	å	hjelpe	frem	
talenter,	arbeide	for	at	spillere	deltar	i	de	olympiske	leker,	at	ungdom	fortsetter	med	den	
aktuelle	sporten	i	voksen	alder,	å	sikre	best	mulig	grunnlag	for	fysisk	aktivitet	for	barn	og	
unge,	å	starte	et	lokallag	i	Vennesla,	samt	å	skape	en	møteplass	for	bygdefolket	Røyknes	–	
Skisland.		

Noen	trekker	frem	at	de	skal	arbeide	for	å	drive	organisasjonene	sine	på	en	bedre	og	mer	
hensiktsmessig	måte.	En	organisasjon	nevner	at	de	ser	for	seg	å	delta	på	arrangementer	i	
regi	av	andre	organisasjoner.	Andre	setter	seg	overordnede	mål,	som	å	få	flere	mennesker	
til	å	bli	kjent	med	Jesus,	å	skape	et	bedre	samfunn,	at	lokalsamfunnet	skal	være	en	hyggelig	
plass	å	bo,	og	å	arbeide	for	et	tilbud	som	gjør	livet	mest	mulig	meningsfylt	og	rikt	å	leve.	En	
organisasjon	nevner	at	de	gir	mye	tilbake	til	bygden,	og	at	de	ønsker	å	fortsette	med	det.		

Lokaler	og	fasiliteter	blir	også	nevnt	av	flere.	Mer	kontrete	eksempler	er	oppussing	og	
vedlikehold	av	lokaler,	tilrettelegge	bygg	og	anlegg	for	økt	aktivitetsnivå	og	økt	rom	på	
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parkeringsplass.	Til	sist	er	det	et	par	organisasjoner	som	har	målsetninger	knyttet	til	
medlemsmassen.		

Kommunens rolle for å nå mål 
På	spørsmål	om	hva	kommunen	kan	bidra	med	for	at	organisasjonen	kan	oppnå	sine	mål	er	
det	tre	gjentagende	temaer;	økonomi,	lokaler/anlegg/fasiliteter	og	ønske	om	involvering.	

Det	er	et	utbredt	ønske	fra	frivilligheten	om	økonomisk	støtte	fra	kommunen	sin	side.	
Organisasjonene	nevner	generelle	tilskudd,	støtte	til	tiltak	rettet	mot	barn	og	unge,	
fattigdomsmidler	og	innkjøp	av	utstyr.	Kulturmidler	blir	trukket	frem,	og	innspillene	er	
knyttet	til	økning	av	kulturmidler,	og	ønske	om	å	legge	til	en	distriktbasert	faktor	i	
tildelingskriteriene	for	kulturmidler.	I	tillegg	til	økonomiske	bidrag	ønsker	også	én	
organisasjon	enklere	søknadsprosesser	for	kommunal	støtte.	

Tilrettelegging	av	lokaler,	anlegg	og	fasiliteter	er	noe	organisasjonene	ønsker	at	kommunen	
er	behjelpelig	med.	Her	blir	lekeplasser,	lavere	leie,	oppussing	og	vedlikehold,	og	lån	av	
kontorer	og	aktivitets-	og	arrangementslokaler	nevnt.	Andre	innspill	er	brøyting	av	
fotballbane,	tilrettelegging	av	hoppanlegg,	plass	i	den	planlagte	flerbrukshallen	på	
Moseidmoen	og	utøkte	treningstider.			

Flere	organisasjoner	ønsker	at	kommunen	involverer	frivilligheten	på	ulike	måter.	Forslag	
er	invitasjoner	til	arrangementer,	at	organisasjonene	føler	seg	sett	og	blir	involvert	i	
sammenhenger	hvor	det	er	naturlig,	samt	økt	dialog	og	samarbeid	mellom	frivillig	og	
kommunal	sektor.	Det	er	et	ønske	fra	flere	av	organisasjonene	at	kommunen	ser	
frivilligheten	som	en	ressurs	og	er	konkrete	med	hensyn	til	hva	frivilligheten	kan	bidra	
med.		

Kommunen	kan	i	tillegg	bistå	med	å	synliggjøre	organisasjonene	for	å	fremme	rekruttering	
og	informere	om	virksomheten	og	tilbudene	organisasjonene	har.	Andre	innspill	er	at	
kommunen	bistår	med	rådgiving	og	kurs.		

Hvilke andre faktorer eller aktører kan bidra til foreningene oppnår sine mål? 
Blant	andre	nevnte	faktorer	eller	aktører	som	kan	bidra	til	måloppnåelse	fremkommer	et	
generelt	ønske	om	mer	samarbeid.	Her	nevnes	blant	annet	ønske	om	samarbeid	med	andre	
organisasjoner,	fylkeskommune,	Røde	kors,	frivilligsentral,	Norsk	Tipping,	stiftelser,	
legekontor	og	lokalt	næringsliv.	

Økonomisk	støtte	og	mer	dugnadsinnsats	er	andre	faktorer	som	kan	bidra	til	
måloppnåelse.	Mer	og	bedre	synlighet,	gjennom	blant	annet	sosiale	medier	og	lokalaviser,	
er	også	relevante	faktorer	for	å	nå	egne	mål.		
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Hva hindrer foreningene fra å nå sine målsetninger? 
Økonomiske	utfordringer	og	mangel	på	personer	som	kan	ta	på	seg	oppgaver	nevnes	blant	
flere	foreninger	som	et	hinder	for	å	nå	målsetningene.	Organisasjonene	opplever	i	tillegg	
det	at	folk	har	begrenset	med	tid	som	et	hinder,	og	at	det	kan	være	vanskelig	å	rekruttere	
yngre	medlemmer	og	barnefamilier.	Andre	hindringer	er	begrensede	treningstider,	og	
uegnede	areal	eller	lokaler.	Noen	organisasjoner	nevner	utfordringer	knyttet	til	lite	
kjennskap	eller	interesse	for	organisasjonens	kjerneområder,	og	at	liten	annonsering	i	
lokalmiljøet	er	en	stopper	for	å	nå	målene.			
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Konklusjon 
Undersøkelsen	gir	et	bilde	av	utfordringer	og	ressurser	blant	frivillige	organisasjoner	i	
Vennesla.	Kartleggingen	kan	dermed	både	brukes	som	et	verktøy	i	utvikling	av	den	
konkrete	frivillighetspolitikken	og,	i	et	større	perspektiv,	som	en	del	av	den	generelle	
samfunnsplanleggingen	i	kommunen.	Anbefalingene	under	er	ment	å	være	innspill	på	et	
strukturelt	nivå	innenfor	områder	som	allerede	er	i	positiv	bevegelse.	For	konkrete	
problemstillinger,	vises	det	til	hovedfunnene	i	undersøkelsen	foran	i	rapporten.	

Ta vare på, og styrk frivilligheten i kommunen 
Det	fremgår	av	undersøkelsen	at	foreningene	i	Vennesla	er	engasjerte	i	kommunen	og	i	sitt	
nærmiljø.	Samarbeidet	med	kommunen	blir	i	all	hovedsak	blitt	oppfattet	som	positivt	og	
vellykket.	Kommunen	blir	også	oppfattet	som	samarbeidsvillig	av	de	frivillige	
organisasjonene.	Mange	organisasjoner	har	samarbeidet	kommunen,	og	enda	flere	ønsker	
å	samarbeide	med	kommunen	i	fremtiden.	Kommunen	bør	gå	i	dialog	med	organisasjonen	
rundt	hva	man	kan	tenke	seg	å	samarbeide	om	og	hvordan	samarbeid	bør	foregå.	Mange	
organisasjoner	har	også	samarbeidet	med	hverandre,	og	flere	peker	på	at	man	ønsker	å	bli	
bedre	kjent	organisasjonene	imellom.	Å	legge	til	rette	for	at	organisasjonene	blir	kjent,	
både	med	kommune	og	hverandre	kan	være	en	viktig	del	av	det	videre	arbeidet	med	
frivilligheten.		

Mange	av	organisasjonene	fremhever	hvor	viktig	det	er	for	dem	å	skape	gode	tilbud	og	ta	
vare	på	medlemmene	sine.	Å	ha	et	fritidstilbud	og	sosiale	arenaer	er	viktig	for	å	skape	gode	
lokalsamfunn,	og	her	spiller	de	frivillige	organisasjonene	en	viktig	rolle.	Organisasjonene	
svarer	i	rapporten	på	hvordan	de	ønsker	å	utvikle	seg	videre,	og	flere	tiltak	de	har	lyktes	
med	eller	tror	vil	ha	effekt.	I	det	videre	arbeidet	bør	kommunen	ta	med	seg	dette.	

Etablering av møtepunkter med frivilligheten 
I	utviklingen	av	en	frivillighetspolitikk	må	hele	frivilligheten	med.	Hele	
organisasjonsspekteret	bør	ha	muligheten	til	å	inngå	dialog	og	samarbeid	med	kommunen	
dersom	de	ønsker	det.	Omtrent	70%	av	foreningene	i	undersøkelsen	ønsker	at	kommunen	
skal	etablere	en	møteplass	for	frivillige	lag	i	kommunen.	Dette	vil	være	en	god	arena	for	å	
bli	kjent	og	lære	av	hverandre.	Gode	samarbeidsarenaer	kan	være	med	på	å	gjøre	det	
lettere	å	koordinere	aktivitet	og	redusere	opplevelsen	av	konkurranse	mellom	foreningene.	
Dersom	kommunen	bestemmer	seg	for	å	danne	slike	møteplasser,	anbefales	det	at	den	
lytter	nøye	til	foreningenes	innspill	til	hvordan	dette	kan	organiseres.	

Etabler en helhetlig frivillighetspolitikk 
Foreningene	ønsker	å	vokse,	å	rekruttere	flere	medlemmer,	utvide	sine	aktiviteter	og	å	
skape	en	god	kommune	å	bo	i	for	innbyggerne	i	Vennesla,	med	et	rikt	aktivitetstilbud	og	
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kulturliv.	Frivillighet	Norge	anbefaler	kommunen	å	legge	til	rette	for	dialog	med	
frivilligheten	om	hva	de	ønsker	å	gjøre	og	støtte	opp	om	dette	engasjementet	–	på	
frivillighetens	premisser.	Vi	anbefaler	at	man	utvikler	en	helhetlig	frivillighetspolitikk.		

En	helhetlig	frivillighetspolitikk	bør	være	et	strukturelt	rammeverk	som	både	frivillighet	og	
kommune	kan	forholde	seg	til	i	sitt	arbeid.	Den	bør	både	ta	for	seg	kommunens	
rammebetingelser	for	de	frivillige	organisasjonene,	og	hvordan	kommunen	skal	forholde	
seg	til	de	frivillige	organisasjonene.	En	god	frivillighetspolitikk	bør	avklare	hvordan	
samarbeidet	mellom	kommunen	og	frivillig	sektor	skal	fungere.	Den	bør	også	sikre	stor	
grad	av	likebehandling	mellom	organisasjoner.	For	å	få	til	et	godt	samarbeid	med	flere	
deler	av	kommunene	og	at	det	ikke	hvem	man	tar	kontakt	med	avgjør	hvilket	svar	man	får,	
er	det	viktig	at	frivillighetspolitikken	tar	for	seg	alle	deler	av	kommunen.		

Frivillighet	Norge	mener	at	gode	kontaktpunkter	for	hele	frivilligheten	i	prosessen	med	
utviklingen	av	frivillighetspolitikken	er	en	forutsetning	for	utvikling	av	en	god	kommunal	
frivillighetspolitikk.		

Større rom for frivillighet  
Kommunen	har	mulighet	til	å	være	en	tilrettelegger	for	de	frivillige	organisasjonene,	både	i	
samarbeid	og	for	aktiviteten	de	frivillige	organisasjonene	driver	uavhengig	av	kommunen.	I	
dette	arbeidet	er	det	viktig	å	følge	opp	kommunens	rolle	som	leder	og	partner,	gjennom	å	
legge	til	rette	for	kommunikasjon,	gode	strukturer	og	økonomisk	støtte.	Organisasjonene	
trekker	særlig	frem	lokaler,	økonomi	og	involvering	som	viktige	områder.	Kommunen	er	
også	en	aktør	som	sitter	på	mye	kompetanse.		

Kommunen	må	ta	høyde	for	at	administrasjonsarbeid	legger	press	på	foreningene,	spesielt	
foreningenes	styremedlemmer.	Dette	kan	tappe	foreningene	for	tid	og	kapasitet.	Noen	har	
også	i	undersøkelsen	pekt	på	at	å	søke	hos	midler	hos	kommunen	oppleves	byråkratisk.	
Kommunen	bør	sikre	at	deres	regelverk	og	ordninger	er	enkle,	skaper	forutsigbarhet	og	
mulighet	til	å	tenke	langsiktig	for	alle	typer	foreninger.		

Av	konkrete	forslag	Frivillighet	Norge	anbefaler	kommunen	å	iverksette	for	å	legge	bedre	
til	rette	for	frivillig	aktivitet	er:	

• Tilby	opplæring	for	styremedlemmer	i	frivillige	foreninger	i	temaer	som	
søknadsskriving,	rekruttering	og	styrearbeid.	Dette	kan	være	med	på	å	lette	
utfordringen	med	å	rekruttere	tillitsvalgte.	

• Forenkle	byråkratiet	ved	å		
o Samle	relevant	informasjon	om	hvor	og	hvordan	foreningene	kan	søke	om	

støtte	
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o Gi	forutsigbare	avtaler	om	driftsstøtte	til	foreningene	som	gjør	at	de	kan	
planlegge	aktivitetene	sine		

o Gjennomgå	offentlige	lokaler	med	sikte	på	at	disse	er	universelt	utformet	og	
tilgjengelig	for	frivilligheten	når	de	ikke	er	i	annen	bruk.		

Læring i kommunen 
Undersøkelsen	viser	at	samarbeid	med	kommunen	i	hovedsak	har	vært	vellykket,	og	at	
foreningene	samarbeider	med	ulike	avdelinger	i	kommunen.	Likevel	varierer	hvor	mange	
som	samarbeider	med	avdelingene,	og	det	kan	oppleves	som	vanskelig	å	vite	hvor	man	skal	
henvende	seg.	Selv	om	samarbeidet	oppleves	som	positivt	kan	det	være	mye	å	hente	på	å	
utvikle	kommunens	kompetanse	på	å	samarbeide	med	frivilligheten.	Det	anbefales	at	
kommunen	legger	til	rette	for	læring	og	erfaringsutveksling	mellom	enhetene	slik	at	alle	
enheter	har	et	godt	samarbeid	med	de	frivillige	organisasjonene.	Kommunen	bør	bygge	
opp	kompetanse	i	å	samarbeide	med	frivilligheten	på	tvers	av	de	ulike	kommunale	
sektorene	slik	at	samarbeidet	med	frivilligheten	blir	en	naturlig	del	av	hverdagen	for	alle	
aktuelle	kommunalt	ansatte.	Frivillighetens	egne	tilbakemeldinger	om	sine	utfordringer	
bør	anerkjennes	av	de	kommunalt	ansatte	og	tas	høyde	for	i	samarbeidet.	

For	å	gjøre	det	enkelt	å	være	frivillig	i	Vennesla,	bør	man	se	om	det	kan	legges	til	rette	for	
at	foreningene	har	egne,	faste	kontaktpersoner	i	kommunen	for	å	få	bistand	til	søknader	og	
leieavtaler	og	støtte	til	å	legge	til	rette	for	sine	aktiviteter	og	i	spørsmål	om	samarbeid	med	
en	offentlig	instans.	Dette	vil	også	kunne	redusere	tilfeller	av	motstridende	
tilbakemeldinger	fra	forskjellige	saksbehandlere.		

Samarbeid 
Respondentene	peker	på	flere	områder	der	de	ser	mulighet	for	å	samarbeide	med	
kommunen.	I	fremtidige	samarbeidsprosesser	er	det	viktig	at	arbeidet	foregår	på	de	
frivillige	organisasjonenes	premisser.	Når	kommunen	skal	samarbeide	med	frivillige	
organisasjoner	for	å	løse	samfunnsutfordringer	er	det	viktig	å	fellesskap	finne	nye	
løsninger	på	utfordringer	man	ser,	da	er	det	viktig	å	involvere	de	frivillige	organisasjonene	
tidlig	i	planleggingsfasen.	Problemene	som	skal	løses	må	ha	sammenheng	med	de	frivillige	
organisasjonenes	kjerneområder	slik	at	de	fortsatt	kan	drive	og	utvikle	sine	egne	
aktiviteter.	Frivilligheten	må	også	i	samarbeid	med	kommunen	beholde	sin	uavhengige	
stilling.	

Frivillig.no 
Flere	respondenter	peker	på	at	rekruttering	av	tillitsvalgte	og	synliggjøring	av	
organisasjonen	er	utfordrende.	Frivillighet	Norge	drifter	rekrutteringsportalen	Frivillig.no.	
Her	kan	foreningene	legge	ut	oppdrag	de	trenger	frivillige	til	og	informasjon	om	egen	
forening.	Informasjonen	om	foreningen	som	legges	inn	på	frivillig.no	kan	også	fungere	som	
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en	side	med	informasjon	om	foreningen	i	tillegg	til	oppdragene	som	legges	ut.	På	den	
måten	kan	de	øke	synligheten	i	egen	kommune	og	rekruttere	flere	frivillige.	Vi	anbefaler	
kommunen	å	informere	organisasjonslivet	i	Orkland	om	denne	muligheten.	Det	er	også	
mulig	å	lenke	direkte	til	oppdragene	på	Frivillig.no	fra	Facebook	og	egne	nettsider.	

Fritidserklæringen 
Kommunene	ved	KS,	frivilligheten	og	staten	har	gått	sammen	om	en	felles	innsats	for	at	alle	
barn,	uavhengig	av	foreldrenes	sosiale	og	økonomiske	situasjon,	skal	få	mulighet	til	å	delta	
jevnlig	i	én	organisert	fritidsaktivitet.	Fritidserklæringen	bygger	på	FNs	konvensjon	om	
barnets	rettigheter,	som	sier	at	barn	har	rett	til	hvile	og	fritid	og	til	å	delta	i	lek	og	
fritidsaktiviteter	som	passer	for	barnets	alder.	Ikke	alle	organisasjonene	svarer	at	de	
kjenner	fritidserklæringen,	men	det	trekkes	frem	flere	forslag	til	hvordan	man	kan	jobbe	
med	problemstillingen	i	rapporten.	Løsningene	for	hvordan	barn	kan	delta	i	organiserte	
tilbud,	vil	variere	fra	kommune	til	kommune	og	mellom	lokale	organisasjoner,	klubber,	lag	
og	foreninger.	Vi	anbefaler	at	kommunen	bidrar	i	dette	arbeidet,	både	økonomisk	og	ved	å	
være	en	lokal	pådriver	generelt	i	det	lokale	arbeidet	med	å	sikre	at	alle	barn	får	muligheten	
til	å	delta	i	minst	én	organisert	fritidsaktivitet.	

Nasjonal	dugnad	mot	fattigdom	og	utenforskap	blant	barn	og	unge	(NDFU)	er	en	
sammenslutning	av	frivillige	organisasjoner	som	har	utviklet	et	samtaleverktøy	for	å	gjøre	
det	enklere	å	lage	inkluderende	fritidsaktiviteter	for	barn.	Frivillighet	Norge	anbefaler	
kommunen	å	informere	foreninger,	skoler	og	andre	som	driver	aktivitetstilbud	for	barn	om	
verktøyet	og	problemstillingen.	Allemed	finnes	i	to	versjoner	–	den	ene	er	rettet	mot	lag	og	
foreninger,	mens	den	andre	er	rettet	mot	kommunens	ansatte,	hvor	målet	er	å	skape	
diskusjon	og	finne	gode	tiltak	som	kommunen	kan	gjøre	alene	og/eller	i	samarbeid	med	
frivilligheten.	Verktøyene	er	gratis	og	kan	lastes	ned	på	allemed.no.	
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De ti frivillighetspolitiske bud 
På	Frivillighet	Norges	årsmøte	2015	vedtok	en	samlet	frivillighet	ti	frivillighetspolitiske	
bud	for	samarbeid	mellom	frivillig	sektor	og	kommune.	Vi	anbefaler	at	kommunene	bruker	
disse	i	utvikling	av	sin	frivillighetspolitikk.	Disse	er	lagt	ved	nedenfor.	

1.	Kjenn	frivilligheten	i	kommunen	din	

Innhent	kunnskap	om	de	frivillige	organisasjonene.	Hva	driver	de	med?	Hvilke	mål,	
ressurser	og	utfordringer	har	de?	Vil	de	samarbeide	mer	med	kommunen,	næringsliv,	eller	
organisasjoner?  

2.	Vedta	en	tverrsektoriell	kommunal	frivillighetspolitikk	 	

Inviter	hele	bredden	av	frivilligheten	til	dialog.	Tenk	frivillighet	i	all	kommunal	planlegging.	
Frivillighetspolitikken	bør	revurderes	ved	nytt	kommunestyre.	 	

3.	Anerkjenn	frivillighetens	egenverdi	 	

Frivillige	er	frie	og	villige	til	å	gjøre	det	de	vil.	Det	må	de	få	lov	til	å	være,	ellers	dør	
frivilligheten	ut.	 	

4.	Forenkling	gir	mer	frivillighet	 	

Tiden	som	brukes	på	byråkrati	er	tid	som	kan	brukes	på	mer	frivillighet.	Gjennomfør	tiltak	
som	forenkler	søknadsskriving,	rapportering	og	kontakt	med	kommunen. 	

5.	Tilrettelegg	for	frivillighetens	egenutvikling	 	

Vis	organisasjonene	tillit	og	legg	til	rette	for	at	de	kan	nå	sine	egne	mål.	Da	når	kommunen	
samtidig	mange	av	sine	mål.	 	

6.	Skap	dialog	med	frivillighet	

Skap	faste	møteplasser	for	organisasjonene.	Rådfør	dere	med	frivilligheten.	Gi	kommunalt	
ansatte	opplæring	i	frivillighetsmangfoldet,	slik	at	de	kan	invitere	flere	folk	til	å	bli	med.	
Husk	at	frivillige	ofte	jobber,	så	møter	må	være	etter	arbeidstid!	

7.	Anerkjenn	og	støtt	opp	om	frivillighetens	merverdi	

Frivilligheten	er	«samfunnets	vaktbikkje»	og	skaper	bl.a.	lokalsamfunnsutvikling,	
kunnskap,	sosiale	møteplasser,	tilhørighet,	demokratiopplæring	og	er	helsefremmende.	
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8.	Gi	frie	midler 	

Frie	midler	er	en	forutsetning	for	at	frivilligheten	kan	vokse	på	egne	premisser.	

9.	Ikke	konkurrer	med	frivilligheten	 	

Tilrettelegg	for	bedre	rekruttering	av	frivillige	til	organisasjonene.	Ikke	«stjel»	de	frivillige	
fra	organisasjonene	for	å	utføre	kommunale	tiltak.	 	

10.	Skap	forutsigbarhet	for	frivilligheten	 	

Forutsigbare	rammer	skaper	bærekraftig	drift	og	utvikling	i	frivilligheten.	Et	eksempel	er	å	
legge	til	rette	for	lokaler	som	frivilligheten	kan	bruke.	
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