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Forord 

En mangfoldig, levende og uavhengig frivillig sektor er av 

grunnleggende betydning for et godt lokalsamfunn. 

Mesteparten av det som skjer i frivillig sektor skjer uavhengig av 

kommunen. Slagordet "Frivillighet lever av glede, men dør av 

tvang" brukes ofte for å beskrive frivillighetens egenart. 

Kommunenes frivillighetspolitikk bør bygges på det overordnede 

prinsippet om at frivilligheten er en uavhengig og selvstendig 

samfunnssektor.  

Utfordringene i samfunnet blir ikke mindre i tiden fremover. 

Derfor er det viktig å stimulere til, og utfordre, frivilligheten og 

kommunens ulike enheter og ansatte, til et tettere samarbeid.  

Det offentlige og det frivillige arbeidet trenger hverandre, og kan 

utfylle hverandre. 

"Et styrket fellesskap" er tittelen på dette frivillighetsprosjektet. I 

dette legger vi at mennesker med ulike forutsetninger, ressurser 

og utfordringer skal sikres likeverdige muligheter for deltakelse i 

samfunnet, tilhørighet til fellesskap og muligheter for mestring og 

utvikling.  

Prosjektet er ledet av USHT-V og gjennomført i tett samarbeid 

med Senter for omsorgsforskning – Sør, med oppstart 2017 og en 

avslutning høsten 2019.  

 

Prosjektgruppen og samarbeidspartnerne ønsker å takke frivillig 

sektor, den kommunale ledelsen og medarbeidere for et tett og 

godt samarbeid i prosjektperioden med mange nyttige og viktige 

innspill.   

 

Med ønske om et inkluderende, raust og varmt samfunn! 

 

Juli 2019  

Per Gunnar Disch, Senter for omsorgsforskning- Sør  

Ida Eide Johansen, USHT-V 
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USHT-V står for 
Utviklingssenter for 
sykehjem og 
hjemmetjenester i 
Vestfold.  
 
USHT- V arbeider for fag- 
og tjenesteutvikling av de 
kommunale 
helsetjenestene.  
 
USHT- V er en nasjonal 
satsning for å realisere 
målene i; Meld. St. 29 
(2012-2013) 
Morgendagens omsorg, 
Meld. St. 26 (2014-2015) 
Fremtidens 
primærhelsetjeneste – 
nærhet og helhet og 
Meld. St. 15 (2017 – 2018) 
Leve hele livet – en 
kvalitetsreform for eldre.  
 
Sandefjord kommune er 
USHT- Vestfold sin 
vertskommune.  
 
https://www.sandefjord.k
ommune.no/Helse-og-
omsorg/utviklingsarbeid/
Utviklingssenter-for-
sykehjem-og-
hjemmetjeneste/ 
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Sammendrag 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT-V) har etter søknader mottatt til sammen 

1 320 000 kroner fra Fylkesmannen i Vestfold for å gjennomføre prosjektet «Et styrket felleskap».  

 

Formålet med prosjektet er å øke frivillighet innen helse- sosial og omsorg (HSO) i Sandefjord 

kommune med en målsetting om:  

«Et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, frivillighetssentralen, 

enkeltpersoner og helse, sosial- og omsorg (HSO)». 

 

"Et styrket fellesskap" er tittelen på frivillighetsprosjektet. I dette legger vi at mennesker med ulike 

forutsetninger, ressurser og utfordringer skal sikres likeverdige muligheter for deltakelse i 

samfunnet, tilhørighet til fellesskap og muligheter for mestring og utvikling.  

Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med Senter for omsorgsforskning – Sør og Sandefjord 

kommune. Prosjektet har hatt en varighet på to år, med oppstart 2017 og en avslutning høsten 

2019.  

 

Prosjektet startet med en kick off høsten 2017 der 450 deltakere fra frivillig sektor, administrasjon, 

ledere, medarbeidere i omsorgstjenesten, politikere, ulike lag- og foreninger, samlet seg for å ha 

fokus på frivilligheten.  

 

Det er gjennomført en kartlegging av Vestfold Fylke og Sandefjord kommune.  

 

I Vestfold ble det utarbeidet et spørreskjema som er sendt til alle kommunalsjefer innen helse, 

sosial og omsorg. Oppsummering fra kartlegging står omtalt videre på side 12 i denne rapporten, 

mens funnene i sin helhet ligger som vedlegg 2.  

 

Det er videre gjennomført en omfattende kartlegging i Sandefjord av både frivillig sektor og 

omsorgstjenestene, ved bruk av både kvalitativ og kvantitativ metode. Funn fra kartlegging står 

omtalt videre på side 14 i denne rapporten. 

 

Prosjektet har etter datainnsamling gjennomført konkrete tiltak i Sandefjord kommune for å styrke 

samarbeidet mellom omsorgstjenestene og frivillig sektor. De tiltakene som er av størst betydning 

for videre utvikling av frivillighet i Sandefjord er en organisatorisk struktur som ble løftet og 

besluttet politisk mai 2018.  Der ble det gjennomslag for en overordnet frivillig koordinator i 

Sandefjord kommune som skal være brobygger mellom frivillig sektor og omsorgstjenestene.  

 

Våren 2019 ble den første overordnet frivillig koordinatoren i Sandefjord kommune ansatt! 

 

Det foreslås flere organisatoriske endringer for å styrke samarbeidet, samt etablering av 

møteplasser og digitale verktøy, videre omtalt under punkt 4.3, side 16, i denne rapporten.   
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Prosjektet avsluttes i sin helhet høsten 2019 med en frivilligplan, vedlegg 3, for Sandefjord 

kommune som behandles i politisk utvalg september 2019.  

 

Prosjektgruppen mener satsningen på frivillighet i Sandefjord kommune står sterkt i fremtiden med 

ny organisering, interne - og eksterne strukturer. Samt opprettholdelse av nettverk og møteplasser 

for at gode ideer og et sterkere samarbeid skal kunne blomstre og videreutvikles.  

Vedlegg til rapporten:  

1. Kartleggingsskjema HSO 

2. Rapport kartlegging av Vestfold 

3. Oppsummering fra frivillighetskonferansen i Sandefjord 
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«De frivillige er som fargestifter, 

de fargelegger omgivelsene og bidrar med det lille ekstra» 

-Ukjent- 
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1. Innledning 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, heretter kalt USHT-V, har siden høsten 

2017 drevet prosjektet Et styrket felleskap, som er støttet finansielt av Fylkesmannen i Vestfold.  

USHT-V har til sammen mottatt 1 320 000 kroner fra Fylkesmannen i tilskuddsmidler for å 

gjennomføre prosjektet.  

Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med Senter for omsorgsforskning – Sør og har en 

varighet på to år med avslutning høsten 2019.  

Et styrket felleskap har en målsetting om «et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige 

organisasjoner, frivillighetssentralen, enkeltpersoner og helse, sosial- og omsorg (HSO)». 

 

Det er i løpet av prosjektets første del gjennomført en grundig kartlegging av frivilligheten innen 

helse- og omsorgstjenestene i Vestfold Fylke og Sandefjord kommune.  

 

Det er på bakgrunn av en grundig kartlegging og sentrale dokumenter som: St.meld. nr. 25 (2005–

2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer, NOU 2011: 11 Innovasjon i 

omsorg og i Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg. Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele 

livet — En kvalitetsreform for eldre, og lokal politikk, som handlingsplanen Leve hele livet i 

Sandefjord, besluttet og gjennomført konkrete tiltak i prosjektet. 

Prosjektet avsluttes med en frivilligplan for Sandefjord kommune som løftes politisk i utvalget for 

helse, sosial og omsorg september 2019, samt en rapport om frivilligheten i Vestfold fylke.  

1.1 Bakgrunn 
Regjeringen har i St mld. nr. 25 (2005-2006) om framtidas omsorgsutfordringer pekt på 5 framtids 

utfordringer: det blir nye yngre brukergrupper, flere eldre med hjelpebehov, knapphet på frivillige 

omsorgsytere og helse- og sosialpersonell, manglende samhandling og medisinsk oppfølging, 

mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov.  

 

Alderssammensetningen i Vestfold er preget av en noe høyere andel i aldersgrupper over 

pensjonsalder enn landssnittet ifølge rapport fra Vestfold Fylkeskommune. I et folkehelseperspektiv 

kan en slik aldersprofil bety både muligheter og utfordringer.  

Det er i dag og i fremtiden et økende behov for å tenke nytt innen organisering av tjenestene, 

framtidens omsorgsutfordringer kan ikke overlates til helse – og sosialtjenestene alene, både lokalt 

og nasjonalt blir mer systematisk satsning på frivillighet trukket frem som ett viktig element for å 

møte fremtidens utfordringsbilde.  

Utviklingssenteret i Vestfold (USHT-V) har gjennom prosjektet «Tid som gave» (som handler om å 

organisere frivillige til alvorlig syke pasienter) sett en noe mangelfull link mellom 

frivillighetssektoren og kommunale helsetjenester og ser et stort potensiale for å rekruttere flere 

frivillige systematisk inn til helse- sosial og omsorgssektoren i Sandefjord kommune.  

https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/helse--og-omsorgstjenester/leve-hele-livet/handlingsplanen-politisk-behandlet.pdf
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-omsorg/hso-dokumenter/helse--og-omsorgstjenester/leve-hele-livet/handlingsplanen-politisk-behandlet.pdf
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På bakgrunn av det overnevnte ønsket USHT-V i samarbeid med flere aktører å utvikle en 

frivillighetsstrategi for HSO i Sandefjord kommune og gjennomføre konkrete tiltak.  

1.2 Aktuelt 
En demokratisk og allsidig frivillig sektor er sentralt for et velfungerende og godt lokalsamfunn, 

frivillighet er i endring og det er viktig at vi klarer å nå nye potensielle frivillig ifølge Omsorg 2020.  

«Skal vi ivareta de frivillige omsorgsressursene må de offentlige aktørene framover framstå 

som støttespillere og som gartnere som dyrker og vedlikeholder disse ressursene». 

 Rolf Rønning (2009) 

Både historisk, geografisk og organisatorisk står omsorgstjenestene plassert midt mellom 

spesialisthelsetjenesten og den frivillige omsorgen, og er delvis vokst frem som ett resultat av 

begge. Et sterkt velferdssamfunn kan, ifølge NOU, 2011:11, bare skapes sammen med innbyggerne. 

Det må bygges opp medborgerskap og tillitt til at folk vil ta ansvar og delta aktivt i felleskapet, ikke 

bare gjennom offentlige ordninger, men ved å stille opp og utgjøre en forskjell for hverandre i det 

daglige. Slikt ansvar gir seg utrykk både i organisert deltakelse i frivillige organisasjoner, 

samvirketiltak, velforeninger, brukerorganisasjoner og i mer uformell innsats i lokalsamfunn, familie 

og sosialt nettverk.  

Frivillig sektor er i endring, folk søker ikke i samme omfang livslange medlemskap i humanitære 

organisasjoner, med tar gjerne del i mer intense og kortvarige prosjekter i regi av de samme 

organisasjonene. Det er ett behov for å tenke nytt om samspillet mellom de offentlige ordningene 

og det sivile samfunn og sette fokus på alternative arbeidsmetoder, driftsformer og organisering 

som utfordrer til medborgerskap (NOU, Innovasjon i omsorg, s 54, 2011:11).  

Flere kommuner går i retningen av å utvikle overordnete frivillighetsstrategier for hele 

frivilligsektoren.  

USHT-V har i prosjektet «Et styrket felleskap» systematisk kartlegge og gjennomføre konkrete tiltak 

for en bedret samhandling og samarbeid mellom kommunen og frivilligsektor med et mål om økt 

rekruttering av frivillige i tjenestene. 

1.3 Ekstern og intern prosess 
Prosessen i prosjektet er delt i en ekstern og intern prosess:  

Den eksterne prosessen handler om å kartlegge frivilligheten i Vestfold innen HSO for så å utarbeid 

en rapport med funn fra kartleggingen og med bakgrunn i nasjonale føringer. 

Den interne prosessen handler om kartlegging og gjennomføring av konkrete tiltak i Sandefjord 

kommune for bedret samhandling mellom kommunen og frivillig sektor.  Den interne prosessen 

deles videre inn i 3 faser; som omhandler forankring og kartlegging, gjennomføring av konkrete 

tiltak og utarbeidelse av rapport/frivillighetsstrategi.  
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En viktig del av den interne prosessen ble å legge til rette for, og utvikle en frivillighetskultur innad i 

helsetjenestene gjennom konkrete tiltak, samt bidra til et styrket samarbeid mellom sektorene.  

Prosjektet har i oppstarten besøkt Frivillighet Norge og Arendal kommune for å lære om prosessen 

de har gjort gjennom arbeidet «med hjerte for Arendal».  

Det er gjennomført en spørreundersøkelse i Vestfold og det er gjennomført flere kartlegginger og 

samtaler i Sandefjord kommune (henviser til punkt 3.1 og punkt 3.2, fra side 9 i denne rapporten).  

Tiltak er gjennomført i Sandefjord kommune, blant annet et forslag til ny organisering som ble 

besluttet politisk mai 2018, det er i prosjektet etablert flere møteplasser; som kick off november 

2017, frivillighetskonferanse, flere dialogkafeer, frivilligkoordinator treff og andre individuelle 

møter. Kommer nærmere tilbake til dette under punkt 4. Funn og gjennomføring av tiltak, fra side 

12 i denne rapporten. 

1.4 Hensikt og mål 
Prosjektet består som nevnt innledningsvis av en intern og ekstern prosess med felles målsetning 

om et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentralene, 

enkeltpersoner og HSO – med en økt rekruttering av frivillige i tjenestene.   

Målgruppen for prosjektet er frivillige og pasienter/brukere innen helse- og omsorgssektoren. Samt 

kommunene i Vestfold.  

 

          

 
 

 

 

 

Hovedmålsetting: 

 «Et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, 

frivillighetssentralen, enkeltpersoner og Helse, sosial- og omsorg (HSO) 

med en økt rekruttering av frivillige til HSO». 
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2. Organisering 
Prosjektet er ledet av USHT- V og har vært organisert med en prosjektgruppe bestående av ansatte 

fra USHT-V og fra kommunalområdet kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling. I tillegg har det vært 

mange involvert i prosjektet med innspill og informasjon.  

Kartlegging, gjennomføring og utarbeidelse av frivilligplan er utført i samarbeid med Senter for 

omsorgsforskning – Sør.  

2.1 Økonomi 
Prosjektet har mottatt til sammen 1 320 000 kroner fra Fylkesmannen i Vestfold. Prosjektet har vært 

gjennomført over flere prosjektperioder.  

Prosjektet har hele tiden holdt seg innenfor de økonomiske rammene. Den største utgiftsposten 

gjennom prosjektperiodene har vært lønnsmidler til frikjøp av prosjektleder og medarbeidere.  

3. Metode 
Det er benyttet både kvalitativ- og kvantitativ metode i prosjektet.  

De kvantitative metodene gir oss målbare data. Det vil si data som kan utrykkes i tall eller 

andre mengdetermer, og brukes når vi ønsker å måle en variabel ved en undersøkelse enhet, 

en sosial gruppe eller – prosess.  

De kvalitative metodene er metoder som benyttes når vi trenger informasjon som ikke lar 

seg kvantifisere eller måle i tallstørrelser. For eksempel holdninger, interesser og 

preferanser. Kvalitative metoder gir oss svar på; hva, hvordan og hvorfor, men ikke hvor 

mange.  

De kvalitative metodene kan i motsetning til de kvantitative metodene ikke gi oss empiriske data. 

Det vil si informasjon som ved hjelp av statistiske metoder kan beregne sannsynligheter av. Det er 

derfor ikke mulig å generalisere resultatene de kvalitative metodene gir oss.  

Det overordnede målet til de kvantitative metodene er å skaffe nøyaktig og pålitelig informasjon om 

en problemstilling, mens målet til de kvalitative metodene er å gi oss et helhetsbilde av 

problemstillingen (http://kunnskapssenteret.com/metodetyper/).  

Det ble i oppstarten av prosjektet utarbeidet spørreskjema og samtalemaler til kartleggingen internt 

og eksternt i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Sør. 

3.1 Ekstern prosess 
Med utgangspunkt i USHT- V sitt samfunnsoppdrag om å «være pådrivere for kunnskapsbasert 

praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- 

og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke», ble det viktig at den første delen av 

prosjektet handler om å kartlegge frivilligheten innen HSO i hele Vestfold og danne seg et bilde av 

samarbeidet og samhandlingen. 
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Gjennomføring:  

Kartleggingen av Vestfold ble gjennomført ved ett spørreskjema som ble utviklet av Senter for 

omsorgsforskning- Sør, og sendt ut vinter 2017 til alle kommunalsjefer innen helse- sosial og omsorg 

i Vestfold. På daværende tidspunkt (2017) var det 12 kommuner i Vestfold som alle mottok 

spørreskjema, 7 helse- og omsorgssjefer besvarte spørreskjemaet på vegne av sin kommune (gir en 

svarprosent på 58%), og mye informasjon er hentet inn via åpne spørsmål. 

 
Målsettingen med kartleggingen var å få fram hvordan dette organiseres i kommunene, hvilke 

erfaringer en har og behov for kompetanse. På bakgrunn av kartleggingen ble det utarbeidet en 

rapport med tittelen; Ikke gjøre det, men gjør det mulig, vedlegg 2, med utfyllende oppsummering 

av spørreundersøkelsen.  

På bakgrunn av spørreundersøkelsen kan det anses som fornuftig på lenger sikt å vurdere behovet 
for etablering av interkommunalt fagnettverk for frivillighet i Vestfold.  
 

3.2 Intern prosess 
Den interne prosessen omfatter Sandefjord kommune og er avgrenset til HSO.  

 

Gjennomføring: 

Første del innebærer er grundig kartlegging av tilbud og behov til både tjenesteapparatet i 

kommunen og frivillig sektor. Det ble kartlagt hvordan frivillighetstilbudet i dag er organisert fra 

kommunesektoren og frivillighetssektoren, samt en grundig kartlegging av samarbeidet mellom 

sektorene.  

 

Forankring:  

Forankring er avgjørende og ble besluttet at måtte gjøres så tidlig-, og så høyt oppe i systemet som 

mulig. Prosjektet gjennomførte flere møter med kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i 

Sandefjord. Ordfører ble orientert og åpnet frivillighetsprosjektet gjennom kick off, Rådmann og 

relevante kommunalområder ble orientert i 2017. Det er også gjennomført flere samtaler med 

folkehelsekoordinator i kommunen.  

 

Kartlegge tjenestene i forhold til frivillighet, deres eksisterende tilbud og behov gjennom 

spørreskjema: 

• Seksjon senter og hjemmetjenester 

• Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA)  

• Seksjon bo- og behandlingssenter (BBS) 

• Sandefjord medisinske 

• Seksjon familie og helse (rus & psykiatri) 
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Det ble i oppstarten av prosjektet gjennomført samtaler med ledergruppen til de fleste seksjoner i 

HSO. I tillegg ble det sendt ut refleksjonspørsmål, vedlegg 1, til alle seksjoner i HSO i starten av 2018. 

De fleste seksjonene og avdelinger ga tilbakemelding på spørsmål om følgende tema:  

• Samarbeid 

• Behov 

• Kultur for frivillighet 

 

Oppsummering fra kartlegging viser at HSO har god tradisjon for samarbeid med frivilligheten, men 

at det er lite organisert og systematikk og dermed en variasjon i hvor mye frivillighet det er på de 

ulike avdelingene. Kommer nærmere inn på resultater i punkt 4. Funn og gjennomføring av tiltak, 

side 12. 

 

Kartlegge frivilligheten (Frivillig sektor): Det ble i starten av prosjektet gjort et søk på frivillige lag- 

og foreninger i Brønnøysund registeret, vi fikk da opp mer enn 50 A4 sider med oversikt. Det ble 

derfor tidlig i prosjektet gjort en avgrensing ved at kun de større frivillige organisasjonene med 

aktivitet inn mot HSO ble kartlagt i prosjektet gjennom samtaler og spørreskjema:  

• Frivilligsentralene i Sandefjord og Andebu 

• Røde kors 

• Sanitetsforeningen 

• Kirkeligfellesråd 

• Kirkens Bymisjon 

• Idrettsrådet 

• Eldrerådet 

• Brukerorganisasjonene gjennom møte på Lærings- og mestringssenteret 

 

Oppsummert viser møtepunktene med frivilligheten at de har stor aktivitet inn mot HSO i 

Sandefjord. Det ble nevnt ønsker om et tettere samarbeid med tjenesteapparatet; en-dør-inn, at 

trykket og forståelsen bør komme fra ledelsen i kommunen mens begeistringen må komme fra 

personalet. Det ble nevnt behovet for en organisering også fra tjenesteapparatet, en rolleavklaring, 

tettere samarbeid om rekruttering av både frivillige og mottakere av frivillighet, samt felles 

møteplasser. Kommer nærmere inn på funn videre i rapporten.   
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4. Funn og gjennomføring av tiltak  
Endring tar tid, og mye av fokuset i prosjektets gjennomføringsfase ble å etablere gode 

samarbeidsarenaer samt synliggjøre frivillighetens viktige rolle og funksjon i lokalsamfunnet. En stor 

del av dette arbeidet ble å sette frivilligheten på dagsorden, samt legge til rette for- og videreutvikle 

en frivillighetskultur innad i helsetjenestene gjennom konkrete tiltak. 

4.1 Funn Vestfold 
Funn fra kartlegging av Vestfold er som nevnt tidligere oppsummert i egen rapport; Ikke gjør det, 

men gjøre det mulig, vedlegg 2.  

Videre omtales kun oppsummeringen fra spørreundersøkelsen:   

Hensikten med kartleggingen har vært å få bedre kunnskap om hvordan kommunale helse- og 
omsorgstjenester samarbeider med frivillig sektor i Vestfold fylke. 7 helse- og omsorgssjefer har 
besvart spørreskjemaet på vegne av sin kommune (svarprosent på 58%), og mye informasjon er 
hentet inn via åpne spørsmål. 

 
Planarbeid og utvikling av frivillig sektor 

De fleste kommunene mener at det kulturelle aktivitetstilbudet fungerer tilfredsstillende til brukere 

av kommunale tjenester. Ingen av de spurte mener det i dag fungerer meget godt. Bare en 

kommune hadde en frivillighetsplan/frivilligstrategi for å utvikle og forsterke samhandlingen mellom 

de kommunale helse- og omsorgstjenester og frivillig sektor. Samtidig er det stor enighet blant 

respondentene om at et samarbeid med frivillige vil bidra til økt kvalitet i omsorgstjenestene og at 

det er gode muligheter for rekruttering av frivillige. 

Likevel framkommer det av undersøkelsen at rekruttering av frivillige bare i noen grad er prioritert i 

kommunene. Det ligger m.a.o. et ubenyttet potensial for utvikling av frivillig sektor gjennom 

etablering av frivilligplan/frivilligstrategi. En slik planprosess krever politisk prioritering. Spørsmålet 

er om kommunen har anledning til å la være: Demografiske endringer og store framtidige 

omsorgsutfordringer i kombinasjon med økonomiske utfordringer i kommunene vil gjøre kvaliteten 

på helse- og omsorgstjenestene mer avhengig av både frivillig bidrag, familieomsorgen, nye 

teknologiske hjelpemidler, økt kompetanse og samhandling for å nevne noe. 

Organisering  

Alle kommunene i undersøkelsen hadde etablert en frivilligsentral. Frivilligsentralen viser seg å være 

viktig både for rekruttering av frivillige og for organisering av ulike tilbud mot omsorgstjenestene. 

De utgjør også gode møteplasser både for de frivillige selv og for brukere og pasienter. Alt tyder på 

at frivilligsentralene har en viktig rolle å spille i utviklingen av frivillig sektor. Spørreundersøkelsen 

2018 for frivilligsentralene vil kunne gi mer informasjon om hvilke rammer og tilrettelegging 
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frivilligsentralene har behov for1. Det kan være snakk om bedre økonomiske rammebetingelser og 

incentiver, rolle som høringsinstans eller gjennom representasjon i forvaltning og politiske fora. 

 
Mange kommuner har innført forebyggende hjemmebesøk, og det er utbredt å benytte disse 
besøkene også til å informere om aktivitet og fellesskapsbyggende arbeid i regi av frivillige og deres 
organisasjoner. 
 
Det kunne være interessant å se nærmere på frivilligkoordinatorens stillingsbeskrivelse og 
arbeidsoppgaver, rolle og myndighet. Som eksempel på oppgaver nevnes det i undersøkelsen 
organisering av det frivillige arbeidet på sykehjem og dialog med ledelsen i kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Hva er fordelene med en slik funksjon i kommunen og i hvilken grad overlapper 
arbeidsoppgavene med frivilligsentralenes innsats   
En kunne anta at prioritering av samhandling med frivillig sektor og forankring i politisk ledelse er 
enklere når frivillighet settes inn på organisasjonskartet i kommunen gjennom en 
frivilligkoordinator. 
 
Undersøkelsen avdekker videre et stort behov for kompetanse i samhandlingen med de frivillige. 
Slik kompetanseheving kan initieres og organiseres i kommunen, og bør ha feste i nevnte 
plandokumenter. Innholdet i slik opplæring kan tenkes å omfatte bygging av en sterk 
organisasjonskultur for rekruttering og tilrettelegging for frivillig arbeid, rolleavklaring mellom 
kommune og frivillig sektor samt samordning av allerede eksisterende aktiviteter og kulturtilbud til 
brukere av helse- og omsorgstjenestene. 

 
Etablering av møteplasser 
Det viser seg at fellesskapsbyggende tiltak i stor grad initieres og gjennomføres av de frivillige som 
tar direkte kontakt med sykehjem, arrangerer underholdning og aktiviteter. For å stimulere til økt 
omfang av slike fellesskapsbyggende tiltak, foreslår kommunene tiltak som å arrangere møteplasser 
mellom omsorgstjeneste og frivillige, bruk av frivillligkoordinator, bedre informasjon og en mer 
proaktiv rolle fra kommunens side. 
 
Flerkulturelle møteplasser i kommunen er viktig med tanke på integrering, fellesskap og aktivitet. 
Slike møteplasser er etablert i de fleste kommunene og omfatter i tillegg til flerkulturelle møter også 
de tradisjonelle kultur- og idrettsaktiviteter i kommunen. En kunne tenke seg at koordinering mot 

skole, helsetilbud og allerede eksisterende kulturtilbud til personer i alle aldre kan bidra til bedre 
integrering. Dette kunne videreutvikles gjennom kommunalt planarbeid hvor alt dette sees i 
sammenheng. 
Noe av den samme tankegangen kan benyttes for etablering av flergenerasjons møteplasser. Det er 
nokså varierende i hvilken grad kommunene har slike møteplasser i dag. 
 
God tilrettelegging og organisering og et «godt samarbeid mellom kommune, private og frivillige 
organisasjoner» er avgjørende for å motivere den frivillige til innsats ifølge rapport om 

                                                      
1 http://www.frivilligsentral.no/liste/nyhetsbrev-nr-042018/ 

 

http://www.frivilligsentral.no/liste/nyhetsbrev-nr-042018/
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«Morgendagens aktivitetssenter – noe helt nytt» av Elisabeth Aase/Senter for Omsorgsforskning 
(2016). 
 
Et høyt antall årsverk legges ned i frivillig arbeid i norske kommuner og er av stor betydning for 
brukere og pasienter. Utfordringene i det videre arbeidet kan oppsummeres i behov for bedre 
koordinering av de frivillige mot kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder arbeid med 
rekruttering av frivillige, tilrettelegging og ivaretakelse av både organisasjoner og enkeltfrivillige. Det 
er viktig å unngå intern konkurranse om den frivillige innsatsen mellom kommunens egne etater og 
samarbeidspartnere. 
 
Andre kommunale tilbud i regi av kulturetaten og oppvekst kan trekkes inn for en bedre samordning 

av tilbudene. De gode eksemplene fra undersøkelsen understreker nettopp det gode samarbeidet 
internt i kommunen mellom ulike etater og sentre. 
 

4.2 Funn Sandefjord kommune 
Sandefjord har en flott beliggenhet i Vestfold fylke med nærhet til sjø, skog og mark. Kommunen har 

ca. 63 000 innbyggere.  

Bosettingsmønsteret i kommunen er hovedsakelig konsentrert rundt Sandefjord by, tettstedene 

Stokke, Andebu, Melsomvik, Kodal, Høyjord og Fossnes/Arnadal.  

Sandefjord har mange kvaliteter for bosatte og næringsliv. Sandefjord har et rikt kultur- og 

fritidstilbud for hele befolkningen, med særlig fokus på barn og unge. Tilbudet innenfor sang, musikk 

og teater er bredt hele året. Foreningslivet favner vidt og har halve befolkningen som medlemmer. 

Det er et stort engasjement for barn og unge i nærmiljøene.  

Sandefjord har etablert en nærdemokratiordning som har til hensikt å styrke nærmiljøutvalgene for 

å bidra til et større engasjement i eget lokalmiljø. Det er etablert 21 nærmiljøutvalg i Sandefjord.  

Befolkningsframskrivinger viser at Sandefjord vil få en større andel av sin befolkning i gruppen 

innbyggere over 67 år. Dette gjelder særskilt eldre over 80 år. Tallet på eldre over 80 år fordobles de 

neste 20 årene. Dette er en utvikling som også utfordrer samarbeidet mellom kommune og 

frivillige/frivillige organisasjoner.  

Sandefjord kommune har en høy andel av befolkningen som er aktive i frivillig arbeid, både enkeltvis 

og gjennom organisasjoner, og som har mange ulike ressurser å bidra med i arbeidet for å styrke 

fellesskapet og utvikle dette til gode for alle innbyggere.   

Det er mange som gjennom frivillig innsats gjør en forskjell i Sandefjord kommune. De gjør en 

fantastisk innsats i ulike lag, foreninger og organisasjoner, - både gjennom organisert og uregistrert 

frivillighet.  Uten kompensasjon gir de av sin tid, sine kunnskaper og ikke minst av seg selv. Det 

frivillige arbeidet i kommunen vitner om ulike arenaer der mennesker - små og store - stiller opp for 

hverandre, hjelper hverandre, utvikler seg og får noe igjen for innsatsen.  

Mye av dette skjer også i samspill med kommunale virksomheter eller på arenaer drevet av 

kommunen, som for eksempel i haller, på baner, i øvingsrom, sykehjem, skoler og barnehager. Dette 
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er i tråd med Sandefjord kommunes ønske om at alle kommunale tjenestesteder skal, der det er 

hensiktsmessig, samhandle med frivilligheten.  

Sandefjord kommune har 2 frivillighetssentraler per 2019, en i Sandefjord og en i Andebu. Det skal i 

løpet av 2019/2020 etableres ytterligere en frivillighetssentral i Stokke. 

Utfordringsbilde oppsummert:  

I henhold til utfordringsbilde fremgår det av frivilligplanens generelle (vedlegg 3) del hvordan 

Sandefjord kommune vil møte disse, da spesielt i forhold til utfordringene knyttet til barn og unge, 

minoritetsbefolkningen, mennesker med nedsatt funksjonsevne, rus og psykisk helse og brukere av 

helse- og omsorgstjenestene.  

Tilbakemeldinger både fra frivillige organisasjoner og kommunens egne medarbeidere er at 

Sandefjord kommune sin samhandling med frivillig sektor er personavhengig og sektorisert. Selv om 

tilbakemeldingene fra dialogen med både kommune og frivillige jevnt over er bra, vil kommunen 

være tjent med å ha en mer helhetlig tilnærming til frivilligheten.   

Selv om det bør være en helhetlig tilnærming er det viktig å være klar over mangfoldet i frivillig 

sektor og differensiere tiltak mot de ulike delene av frivilligfeltet. Sandefjord kommune bør 

stimulere frivilligheten til å ta et samfunnsansvar for å inkludere grupper som faller utenfor. 

Samtidig må ikke frivilligheten drepes av gode intensjoner. Det må være rom for de små gruppene 

som ønsker å dyrke sine fritidsinteresser, samtidig som det generelt kan settes noen høyere krav 

innenfor andre deler av frivilligheten.   

Utfordringsbildet som har kommet frem under arbeidet med frivillighetsplanen kan oppsummeres 

med følgende punkter: 

• Behov for overordnet frivillighetskoordinator og sektorkontakter  

• Bedre samhandling   

• Potensiale for rekruttering og synliggjøring  

• Kompetanseheving  

• Frivillighetskoordinatorer i mindre stilling til sårbare brukergrupper 

• Kulturendring og gjensidig forståelse for hverandres arbeid 

 

Det er et ønske fra frivillig sektor å ha én dør inn og en mer helhetlig tanke om arbeidet fra 

kommunen sin side.  

Tydelighet og klar rollefordeling nevnes som suksesskriterier av frivilligheten, i Sandefjord kommune 

og kommunens egne ansatte. Der hvor samhandlingen fungerer best ligger det en samarbeidsavtale 

eller en partnerskapsavtale i bunn. Kommunen bør vurdere hvilke frivillige organisasjoner det 

signeres avtaler med og hvilke samarbeidsområder som er egnet.   
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Helse- og sosialsektoren kan ta en mer aktiv rolle i å synliggjøre behov hos brukergrupper, og det 

bør vurderes om aktørene har nytte og glede av å møtes i samarbeidsforum, eller om andre 

kommunikasjonsformer er bedre egnet.  

Samarbeid mellom helse- og sosialsektoren og frivillig sektor er et viktig utviklingsområde de neste 

årene. Det bør være et prioritert utviklingsområde å finne strategisk retning, avklare ressursbruk, og 

drøfte kommunens rolle i samhandling med frivillige.  

4.3 Tiltak Sandefjord kommune 
Tiltak som er synliggjort og gjennomført i prosjektperioden:  

Tiltakene som nevnes under er gjennomført eller påstartet i prosjektet. Flere av tiltakene anbefales 

videreført, i tillegg til flere som ikke står nevnt her. Disse står omtalt i handlingsdelen i frivilligplanen 

utarbeidet, vedlegg 3. Det er igjennom ny organisering og ansettelse av overordnet 

frivilligkoordinator sikret at tiltak påstartet og anbefalt vil bli videreført i fremtiden.  

Ny organisering: på bakgrunn av kartlegging og erfaringer fra Drammen kommune, Arendal 

kommune og sentrale styringsdokumenter ble det tydelig et behov for ny organisering og 

struktur innen HSO:  

o Overordnet koordinator: med overblikk som er brobygger mellom tjenestene og 

frivilligheten. Behovet ble diskutert i flere fora i starten av prosjektet før det mai 2018 i 

forbindelse med Sandefjord kommune sin behandling av handlingsplan Leve hele livet i 

Sandefjord, ble politisk vedtatt en overordnet koordinator.  

Høst 2019 starter Sandefjord kommune sin første overordnet frivillighetskoordinator i 60 

% stilling.  

o Koordinator til sårbare pasientgrupper: det ble også på bakgrunn av kartlegging 

synliggjort et behov for koordinatorfunksjoner i tjenesteapparatet til sårbare 

pasientgrupper. Pasientgruppene som ble spesielt nevnt var; pasienter i siste fase av 

livet, pasienter med demenssykdom, pasienter med rus- og psykiatriske utfordringer. 

I forbindelse med behandling av lokal handlingsplan som nevnt over, ble det også satt av 

penger til 20% frivillighets koordinering innen lindring (alvorlig syke pasienter, Tid som 

gave) og 20% til koordinering av frivillighet til mennesker med demenssykdom.   

o Frivillighetskoordinator og frivillighetskontakter på hver avdeling: innen alle seksjonene i 

HSO anbefaler prosjektgruppen på bakgrunn av arbeidet med dette prosjektet at det er 

kontaktpersoner på hver avdeling. På den måten får man en struktur og systematikk i 

frivillighetssatsningen; fra overordnet koordinator, til koordinatorer i mindre stilling, til 

kontaktperson på hver avdeling. Prosjektet har orientert HSO om anbefalingene, og i 

seksjon bo- og behandlingssenter (BBS), samt seksjon senter og hjemmetjenester er 

prosjektgruppen kjent med at det er oppnevnt frivillighetskontakter på hver avdeling.  
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Frivillighetskontaktene bør videre inngå i et nettverk som ledes av overordnet 

koordinator. Det er opptil ledergruppen i HSO hvordan de ønsker å organisere det videre.  

 

På bo- og behandlingssentrene er prosjektgruppen kjent med at det flere steder finnes 

koordinatorer i mindre stillingsstørrelser som har ansvaret for koordineringen av 

frivilligheten lokalt.  

 

o I frivilligplanen har prosjektgruppen også foreslått etablering av frivilligråd i kommunen 

samt frivilligforum med nøkkelpersoner fra ulike kommunalområder, henviser til 

frivilligplan (vedlegg 3) kapitel 4.1 og 4.2.  

 

Samarbeidsarenaer/møteplasser: det er gjennomført flere møteplasser i prosjektet, alle 

innspill ligger som grunn for frivilligplanen utarbeidet for Sandefjord kommune: 

 

o Dialogkafé for seksjon senter og hjemmetjenester og for seksjon bo- og 

behandlingssenter (BBS): på dialogkaféene har ansatte i de nevnte seksjoner deltatt samt 

representanter fra frivilligsektor. Her ble det åpnet for dialog rundt temaer som behov 

hos pasient/brukere, samarbeide mellom tjenestene og frivilligsektor, samt hvordan man 

ser fremtiden.  

 

Prosjektet anbefaler dialogkafé som videre metode i samarbeidet i frivilligplanen, her bør 

alle seksjoner inkluderes.  

 

o Frivilligkonferanse: konferansen gikk av stabelen 14. juni 2018 i Røde kors sine flotte 

lokaler. Om lag 60 personer fra ulike lag og organisasjoner, kirke, politikere, 

kommuneadministrasjon og fra utdanning møtte for å høre, dele erfaringer og komme 

med innspill hvordan man kan utvikle frivilligheten i Sandefjord kommune. 

Oppsummering ligger som vedlegg 4.  

 

Prosjektgruppen har i frivilligplanen anbefalt en gjennomføring av frivilligkonferanse 

årlig.  

o I tillegg anbefaler prosjektgruppen generasjonsting i samarbeid med eldrerådet og 

ungdomsrådet for å etablere generasjonsmøter.  

Verktøy/kommunikasjon: prosjektgruppen ser gjennom de samtaler som er gjennomført et 

behov for en mer oversiktlig nettside med samlet informasjon om frivillighet i Sandefjord 

kommune. Dette behovet er formidlet som et videreført tiltak i frivilligplanen.  

Prosjektleder har deltatt på flere møter med IT i kommunen i forbindelse med utviklingen av 

Innbyggerapp der frivillige lag- foreninger har fått informasjon om deltakelse og mulighet til 

synliggjøring av sine aktiviteter.  
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Prosjektet har inngått avtale med Nyby om å teste ut et verktøy for koordinering av 

frivilligheten som et verktøy for å kommunisere mellom koordinator og frivillige. Dette testes 

ut i løpet av prosjektperioden på utvalgte personer ut 2019. Effekten av Nyby evalueres av 

nyansatt frivilligkoordinator.  

4.4 Frivilligplan 
Siste fase av prosjektet har gått ut på å samle all informasjon og omdanne dette til en overordnet 

frivilligplan for Sandefjord kommune. Planen ble skrevet i 2019 og behandles politisk høsten 2019.  

Det viktigste med denne planen blir å bidra til tiltak som sikrer frivilligheten gode rammevilkår, slik 

at aktiviteten opprettholdes, vedlikeholdes og skaper et åpent og inkluderende samfunn, samt gode 

arenaer for samhandling mellom frivilligheten og kommunen. 

Frivillighetsplanen har en tidshorisont på fire år.  

Den har en generell del og en handlingsdel. Handlingsdelen skal rulleres hvert fjerde år, eller 

hyppigere ved behov. Frivillighetsplanen skal samkjøres med folkehelseplan, kommuneplan, 

handlingsplan «Leve hele livet i Sandefjord», kulturplan og ulike tilskuddsordninger i kommunen. 

Samarbeid på tvers av kommunesektorer, frivillig sektor og næringsliv blir et sentralt mål også for 

disse planene. Rulleringen skal foregå i tett samarbeid med frivilligheten.  

Frivillighetsplanens generelle del går inn på det generelle utfordringsbilde i Sandefjord kommune, 

mens i handlingsdelen fremgår det 5 konkrete mål og 33 tiltak for gjennomføring i 2019/2020, der 

de fleste tiltak handler om ramme og struktur innen organisering av HSO. 

I handlingsplanen for 2019-2020 er fokuset lagt på organisering, struktur og rammer, spesielt innen 

HSO. Prosjektgruppen mener det blir viktig fremover ved rullering av planen at også andre 

kommunalområder hensyntas.  

Planen har vært sendt ut på bred høring både til de kommunale tjenestene og frivillig sektor. Til 

sammen 12 innspill er registrert:  

• Ragnar Kleveland, leder eldrerådet 

• Lærings- og mestringssenteret 

• Startegi- og samfunn 

• Seksjon familie og barn, ved kommunepsykolog 

• 3 frivilligsentraler 

• Idrettsrådet 

• Kommunalområdet kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 

• Administrasjonen HSO 

• Røde kors Sandefjord, avdeling Omsorg 

• Sandefjord medisinske senter  
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Det har vært en grundig gjennomgang av høringsinnspillene. Det syntes tydelig av innspillene at det 

var en uklarhet om planen var for hele kommunen eller spesifikk for HSO, og at den generelle delen 

viste et mer helhetlig utfordringsbilde, men at handlingsdelen snevret det inn til HSO tiltak.  

Dette er tatt til etterretning og det er tydeliggjort i planen at den er skrevet for HSO, og at planen 

bør sees på som et utgangspunkt for videre strategisk arbeid rettet mot frivillighet for kommunen 

som helhet.  

Innspill fra kommunens administrasjon peker på om det er hensiktsmessig med etablering av et 

frivilligråd, og stiller spørsmål ved om det kan benyttes allerede etablerte arenaer til det formål 

planen beskriver. Innspill fra frivilligsektor peker i den retning at det er behov for et frivilligråd for å 

etablere en felles samarbeidsarena, og at et frivilligråd kan fungere som en demokratibyggende 

arena med et forum for samskaping.  

De innspill som ble vurdert som hensiktsmessig er tatt med i planen, mens noen er arkivert og bør 

sees på ved videre rullering. 

Ved politisk behandling legges det opp til at avgjørelsen om struktur bør tas der.  

 

Ved rullering av planen har gruppen foreslått at ansvaret legges hos overordnet koordinator i HSO, 

men at andre kommunalområder bør delta om man ønsker å dekke en større bredde på tvers av 

kommunalområdene.  

5. Oppnåelse av prosjektets mål 
Prosjektet satte i planleggingsfasen følgende mål:  

 

For å kunne svare opp måloppnåelsen må vi se på hva som er gjennomført i prosjektet:  

o Rapport med funn i Vestfold 

o Ny organisering av tjenestene i Sandefjord kommune 

o Større fokus for frivillighet på alle nivåer i Sandefjord kommune 

o Etablert flere møteplasser som videreføres 

o Frivilligplan som behandles politisk 

o Varig organisatorisk struktur innen HSO i Sandefjord kommune som sikrer det videre 

arbeidet i fremtiden 

«Et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, 

frivillighetssentralen, enkeltpersoner og Helse, sosial- og omsorg (HSO) 

med en økt rekruttering av frivillige til HSO». 
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Med oppsummeringen i tankene opplever prosjektgruppen at målsettingen i prosjektet er nådd; det 

er økt fokus på frivillighet, en varig endret organisering og struktur, samt etablerte møteplasser som 

gjør at vi mener kommunen har styrket samarbeidet mellom omsorgstjenestene og frivillig sektor.  

6. Avslutning og veien videre 
Prosjektet er gjennomført i flere prosjektperioder med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen, det er 

systematisk arbeid til grunn for tiltak som er valgt ut og frivilligplanen som er skrevet for Sandefjord 

kommune.  

Prosjektgruppen mener at dersom Sandefjord kommune skal lykkes i å utvikle og vedlikeholde 

kvaliteter som gjør at enkeltmennesker og grupper inkluderes i samfunnsdeltakelse på ulike nivåer, 

blir det viktig å stimulere til, og utfordre, frivilligheten og kommunens ulike enheter og ansatte, til et 

tettere samarbeid. Det offentlige og det frivillige arbeidet trenger hverandre - og kan utfylle 

hverandre. 

Gjennom økt åpenhet i de kommunale virksomhetene, styrking av frivilligsentralene og gjennom et 

systematisk samarbeid med frivillige organisasjoner ønsker kommunen å gjøre det lettere for hver 

enkelt innbygger å bli og være frivillig.  

Sandefjord kommune skal sammen med frivilligheten derfor: 

• Bidra til at det er enkelt å yte frivillig innsats  

• Bidra til stor bredde i frivillig sektor  

• Bidra til at de frivillige blir hørt og anerkjent  

• Medvirke til økt tilhørighet gjennom deltakelse i frivillig sektor  

• Medvirke til at deltakelse i frivillig sektor gir muligheter for personlig vekst  

Satsningen på frivillighet i Sandefjord kommune står sterkt i fremtiden med satsning på ny 

organisering, interne - og eksterne strukturer. Samt opprettholdelse av nettverk og møteplasser for 

at gode ideer og et sterkere samarbeid skal kunne blomstre og videreutvikles.  
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«Et styrket fellesskap» 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT-V) har etter søknader mottatt til sammen  

1 320 000 kroner fra Fylkesmannen i Vestfold for å gjennomføre prosjektet «Et styrket felleskap».  

Prosjektet har et års varighet og har som formål å bidra til en bedret samhandling og samarbeid 

mellom kommunen og frivillighetssektoren inn helse, sosial og omsorg (HSO).  

Prosjektets hovedmålsetting er: 

«Et styrket systematisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, frivillighetssentralen, 

enkeltpersoner og Helse, sosial- og omsorg (HSO) med en økt rekruttering av frivillige til HSO». 

Målgruppen for prosjektet er ansatte, frivillige og brukere av helse- og omsorgssektoren. 

I prosjektet samarbeider Utviklingssenter for Sykehjem og hjemmetjenester med helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen, frivillige organisasjoner, Senter for omsorgsforskning – og med 

Innovatoriet på Høgskolen i Sørøst- Norge. 

I tillegg vil fagforeninger, rådet for funksjonshemmede, eldrerådet og ungdomsrådet være involvert 

i prosjektet.  

Bakgrunn  

Samfunnet står i årene som kommer overfor store utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Høyere 

levealder, en større andel eldre i befolkningen, endringer i sykdomsbildet og nye brukergrupper 

stiller statlige myndigheter, kommuner og frivillig sektor overfor nye behov og forventninger. Dette 

gir også nye muligheter for å utvikle samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor, møte nye 

behov med nyskapende aktiviteter og fellesskap og engasjere enda flere til frivillig innsats. 

Mange i samfunnet vårt er ensomme. Noen er ensomme fordi de er alene og har lite sosial kontakt. 

Andre har et sosialt nettverk, men opplever likevel ensomhet. Vi må derfor gjøre mer for å 

forebygge og redusere ensomhet, slik at flere opplever trivsel, inkludering, mestring og mening, 

gjennom aktivitet og fellesskap. 

På helse- og omsorgsfeltet er det et stort behov og potensial for å ta i bruk samfunnets samlede 

ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn: ressursene som ligger hos brukerne selv, 

deres familier og sosiale nettverk, i nærmiljøet og i lokalsamfunnet.  

Frivillig sektor har spilt, og spiller fortsatt, en viktig rolle i oppbyggingen av velferdssamfunnet i 

Norge. Frivillig sektor har vært med i utviklingen av velferdstjenester og innovasjon på helse- og 

omsorgsfeltet og har vist vei for det som senere har blitt naturlige oppgaver for velferdsstaten.  

VEDLEGG 1 Kartleggingsskjema HSO  
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Frivillige og frivillige organisasjoners innsats er mangfoldig. Eksempler på innsatsen innenfor helse- 

og omsorgsfeltet er besøksvenner, turgrupper, kulturelle aktiviteter, rusmiddelforebyggende arbeid, 

rusbehandling, måltidsfellesskap og matkurs, informasjonsarbeid, likepersonsarbeid og omsorg ved 

livets slutt.  

Både lokalt og nasjonalt, blir mer systematisk satsning på frivillighet trukket frem som ett viktig 

element for å møte fremtidens utfordringsbilde.  

Det er derfor et økende behov for å samle erfaringer og kunnskap som kan videreutvikle 

frivilligheten innenfor helse- og omsorgssektoren lokalt.  

Kartlegging 

Gjennom forankring og kartlegging ønsker prosjektet en oversikt over hva som finnes av frivillig 

innsats i aktuelle tjenester, hvordan frivillige benyttes, hvem de frivillige er, hvordan frivilligheten organiseres 

og behov for kunnskap om samhandling mellom frivillige og omsorgstjeneste. Et viktig element i dette er å 

få fram synspunkter på hvordan en kan utvikle mer frivillighet på ulike områder der dette er 

hensiktsmessig.   Det vil være viktig del av en kartlegging av hvordan frivilligheten i dag er 

organisert i enhetene.  

En viktig forutsetning og presisering er at Sandefjord kommune er tydelig på at frivilligheten skal 

være et supplement til tjenestene som utføres i helse- og omsorgsektoren i kommunen. Frivilligheten 

er ment å være en styrke og supplement i arbeidet for å styrke aktivitet og fellesskaps for brukere av 

kommunale omsorgstjenester og gjennom dette styrke den helhetlige omsorgen som tjenestene 

utøver.  

Den kartleggingen som vi håper dere nå vil utføre og tilbakemelde til prosjektet ønskes gjort 

gjennom samtaler på personalmøter med fokus på følgende tema: 

Samarbeid  

Har enheten samarbeid med frivillige i dag, hvis ja – hvor mange frivillige er det på enheten, hvem 

er de, hvilken alder, kommer de fra en organisasjon, lag - forening eller er det enkeltfrivillige, - hvis 

ja hvilken forening etc.  

– hva benyttes frivillige til. – hvordan er samarbeidet. 

Har enheten samarbeid med institusjoner (Skoler, barnehager etc.) i nærmiljøet. Hva består 

samarbeidet av. 

Hvordan organiseres samarbeidet med frivillige 

Hva er erfaringene med dette – gode erfaringer - utfordringer 

Hvis nei. Hva er årsaken til det – kunne enheten tenke seg samarbeid med frivillige 
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 – Hva tenker dere frivillige kunne benyttes  

Hvem kunne dere tenke dere å samarbeide med: Enkeltfrivillige – frivillige organisasjoner. 

Behov 

Hvor stort behov har enheten for frivillig innsats i arbeidet med å styrke aktivitet og 

fellesskapsbyggede tiltak, slik dere vurderer det 

Vil det være behov for mer kunnskap og opplæring av ansatte i det å samarbeide med 

frivillige/frivillige organisasjoner. 

Det er viktig med behov for rammer  i samarbeidet med frivillige. Hva tenker dere disse bør 

inneholde?  

Er det behov for en samfunnskontakt/frivilligkoordinator på enheten. Hvis ja, hva burde ligge som 

hovedansvar til en slik funksjon. 

Kultur for frivillighet 

Opplever avdelingen at en har en god kultur for frivillighet. 

Hvis ja – hvordan vil dere beskrive denne 

Hva mener dere er de viktigste faktorene for å få til en god kultur i arbeidet opp mot frivillige på 

enheten. Hvis nei, hva er årsaken til dette. 

Om dere skulle utvikle en strategi for frivillighet på enheten – hva tenker dere den i hovedsak bør 

bestå i. 

 

Vi håper dere som avdelingsledere kan ta dette opp i personalgruppene og melde tilbake skriftlig 

til prosjektleder innen 15. februar 2018.  

Kontaktinformasjon:  

Ida Eide Johansen 

Prosjektleder 

Mail: ida.eide.johansen@sandefjord.kommune.no 

Tlf. 994 23 040 

 

Takknemlig for samarbeid! 

 

mailto:ida.eide.johansen@sandefjord.kommune.no
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Ikke gjøre det, men gjøre det mulig 

Oppsummering av en kartlegging i Vestfold fylke om kommunenes bruk av 

frivillige/frivillige organisasjoner innen helse og omsorgssektoren 

 

 

 

 

Kirsti Rosenvold Bruun og Per Gunnar Disch 

 

Senter for omsorgsforskning Sør 

 

VEDLEGG 2, Rapport Vestfold 
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1. Innledning og bakgrunn 
Dette notatet er en oppsummering av en spørreskjemaundersøkelse gjennomført av Senter 

for omsorgsforskning Sør, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. 

Undersøkelsen er en del av et større prosjekt: «Et styrket fellesskap» knyttet til 

utviklingssenterets arbeid med frivillighet inn mot de kommunale helse og 

omsorgstjenester i kommunene.  

I Stortingsmelding nummer 29 «Morgendagens omsorg beskriver regjeringen en nasjonal 

frivillighetsstrategi som skal bidra til å rekruttere og beholde frivillige i omsorgssektoren. 

Økt frivillig deltagelse kan styrke enkeltpersoners sosiale nettverk og redusere ensomhet. 

Dette prosjektet er derfor forankret i Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og 

omsorgsfeltet (2015–2020). Denne strategien formulerer mål og tiltak for det fremtidige 

samspillet mellom frivillig og offentlig sektor på helse- og omsorgsfeltet. Frivillighet Norge, 

KS og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap utviklet strategien. 

KS representerer alle kommuner og fylkeskommuner. Frivillighet Norge representerer 

frivillige organisasjoner på alle områder. 

Notatet vil bli innarbeidet og bearbeidet videre i en avslutningsrapport når hovedprosjektet 

er avsluttet i 2019.  

 

1.1 Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 

(2015–2020). 
Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet skal legge til rette for frivillig 

innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive 

og meningsfulle liv, og bidra til å hindre ensomhet og utenforskap gjennom å legge til rette 

for aktiviteter og fellesskap med andre. 

Strategien skal bidra til å rekruttere og beholde frivillige i alle aldre på helse- og 

omsorgsfeltet og styrke det systematiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, 

frivilligsentraler, frivillige enkeltpersoner og kommunen. Frivillig aktivitet er i seg selv 

helsefremmende, blant annet gjennom å motvirke ensomhet. Det er derfor også et mål å 

legge til rette for økt deltakelse i alle typer frivillighet og frivillige organisasjoner.  
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Strategien skal danne grunnlag for samhandlingen mellom statlige og kommunale 

myndigheter og den frivillige aktiviteten på helse-  og omsorgsfeltet både nasjonalt og 

lokalt. Strategien skal bidra til å danne grunnlaget for lokale strategier for frivillighet. 

 

1.2 Noen utviklingstrekk 
Tidene har endret seg, og vårt samfunn står overfor store omsorgsutfordringer framover i 

tid. Nasjonal helse- og omsorgspolitikk tydeliggjør derfor behovet for større innsats fra oss 

alle for å bidra til å skape en bærekraftig framtidig omsorg, som det knyttes store 

forventninger til både i form, innhold og utøvelse. Frivilligheten innen sektoren holdes opp 

som en viktig bidragsyter i dette.  

Forskning viser at en mangfoldig og levende frivillighet er av grunnleggende betydning for 

et godt lokalsamfunn. Frivillighet har spilt og spiller en viktig rolle i oppbygging og 

vedlikehold av vårt demokrati og vårt velferdssamfunn. I nyere historie har derfor de 

samfunnsbyggende funksjonene til frivilligheten stått i sentrum. Det har vært en uttalt 

politikk å støtte frivilligheten både fordi den er viktig i lokalsamfunnsbygging og fordi den 

bidrar til den generelle velferden i samfunnet gjennom å bygge opp tillit, samhold og gi 

demokratitrening (Wollebæk et al. 2002; St.meld. nr. 39 (2006–2007) Frivillighet for alle). 

Sitatet «Ikke gjøre det, men gjøre det mulig» er tittelen på frivillighetsmeldingen som Oslo 

kommune laget i 1994. Tittelen understreker rollefordelingen mellom offentlig og frivillig 

sektor. Rolf Rønning sier de slik: «Skal vi ivareta de frivillige omsorgsressursene må de 

offentlige aktørene framover framstå som støttespillere og som gartnere som dyrker og 

vedlikeholder disse ressursene.» (Rønning 2009). Det er med andre ord de frivillige som 

fyller frivilligheten med innhold og retning. Frivillig og offentlig sektor har ofte felles mål, 

og er gjensidig avhengig av hverandre, men arbeidsformen er forskjellig 

(Frivillighetsmelding Kristiansand kommune 2010). Deltakelse i frivillig arbeid skjer 

imidlertid ikke av seg selv, men må framelskes, dyrkes og vedlikeholdes gjennom 

systematisk rekruttering, motivasjon og veiledning. 

Forskning viser at norske kommuner har mangelfull kompetanse i å etablere, utvikle og 

følge opp samarbeid med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. 32% av norske 

kommuner mangler en frivilligpolitisk plattform (Disch & Vetvik 2009; Vetvik & Disch 

2014) 
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Det er grunn til å være oppmerksom på at de intensjoner både nasjonale myndigheter og 

kommuner har knyttet til frivillighetens potensial når det gjelder velferdsutvikling, kan 

være utfordrende. Spesielt gjelder dette kommunal sektor. I en sammenheng der mange 

kommuner opplever store økonomiske utfordringer og høye forventninger til hva 

frivilligheten skal utrette, vil en kunne få utfordringer (Guribye 2016). Det er derfor viktig at 

det skapes arenaer eller opprettes forum der det offentlige og frivilligheten kan møtes. Et 

godt eksempel på dette er organiseringen rundt prosjektet: «Med hjerte for Arendal». 

Frivillig deltakelse spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Frivillig 

sektor fremmer og formidler holdninger og verdier, og kan være en brobygger mellom ulike 

grupper. Deltakelse i frivillige organisasjoner styrker muligheten for påvirkning og 

innflytelse opp mot lokale og sentrale myndigheter, og de kan være sterke opinionsdannere.  

De frivillige organisasjonene bidrar til å samordne interesser og fungerer som talerør for 

grupper. De er demokratiske lærings- og sosialiseringsarenaer. Deltakere og medlemmer 

bygger opp politisk selvtillit og tro på egne evner til politisk påvirkning. St.meld.nr.33 

(2007-2008):90 Et sterkt lokaldemokrati. 

Internt fungerer de frivillige organisasjonene som skoler i demokrati fordi organisasjonene 

selv er demokratisk oppbygd. Samtidig kan man gjennom medlemskap få kunnskap om 

offentlige institusjoner, om politiske sakskompleks og om politiske prosesser.   

For mange folkevalgte har frivillig sektor vært sentral rekrutteringsarena for politisk 

engasjement. Mye partipolitisk arbeid er ulønnet, og er derfor også frivillig arbeid.   

Deltakelse i frivillige sammenslutninger kan representere felles interesser og være arena for 

egenorganisering. Ved å organisere seg i interessefellesskap kan mennesker få saker på den 

politiske dagsorden, og utgjøre pressgrupper som påvirker beslutningsprosesser både 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Velforeninger er eksempler på lokale interessefellesskap som trekkes inn som 

høringsinstans i saker som angår deres nærmiljø. De er sentrale aktører for utvikling av 

gode lokalmiljø og tiltak som styrker lokal tilhørighet.   

Et annet eksempel er organisasjoner for ulike brukergrupper innenfor helse- og 

sosialsektoren som bringer” ikke-synlige” behov inn i beslutningsprosesser og 

prioriteringer. De har involvert og synliggjort sosialt ekskluderte grupper som for eksempel 

rusmisbrukere og mennesker med sosiale problem.  
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Frivillige organisasjoner og enkeltfrivillige legger ned utallige årsverk med ulønnet arbeid 

som har stor betydning for grupper med ulike hjelpebehov. Det gjelder både praktisk hjelp 

til enkeltpersoner, samt sosiale tiltak, fysisk aktivitet og kulturelle arrangementer, 

familiestøtte for vanskeligstilte familier, turvenner for personer med demens. Det har i 

tillegg blitt mer vanlig at personer med brukererfaring bruker erfaringen til å drive 

likemannsarbeid for å følge opp andre personer som har ulike helsemessige eller sosiale 

utfordringer.   

Innsatsen fra frivillige har svært stor betydning for livskvaliteten til de personene som får 

glede og nytte av de tilbudene som drives. Det kan gi gode og stimulerende opplevelser i 

hverdagen, bedre mestring av eget liv og bedre helse.       

                           

2. Oppsummering av data fra kartleggingen i Vestfold 
I dette avsnittet vil vi summere opp data knyttet til spørreskjemaundersøkelsen. Data vil bli 

presentert i frekvenstabeller med oppsummerende kommentarer.  

2.1. Kartleggingens målsetting 
Denne kartleggingens hovedmålsetting er å få en oversikt over hvordan kommunene 

anvender frivillige/frivillige organisasjoner inn mot omsorgstjenestene. Kartleggingen skal 

så settes inn i en større sammenheng knyttet til utviklingssenterets arbeid opp mot 

frivillighet i sektoren.  

2.2 Datagrunnlag 
Spørreskjemaet er utarbeidet ved Senter for Omsorgsforskning, Høgskolen i Sørøst-Norge i 

samarbeid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold.  

Målgruppen for spørreundersøkelsen er helse- og omsorgssjefer i alle kommuner i Vestfold. 

Det er i dag 12 kommuner2 i Vestfold som alle har mottatt spørreskjemaet. Svarene er 

anonymisert, og det er 7 kommuner som har svart, dvs en svarprosent på 58 %.  

6 av de 7 kommunene har mer enn 10 000 innbyggere mens en respondent representerer en 

kommune med 5000-9999 innbyggere. Det er ingen små kommuner (< 5000 innbyggere) som 

har svart på spørreskjemaet.  

 

                                                      
2 Andebu, Stokke og Sandefjord ble slått sammen til én kommune 01.01.17: Sandefjord kommune. 
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Med den pågående kommunereformen vil det være 6 kommuner igjen i Vestfold i 2020, alle 

med mer enn 20 000 innbyggere. Slik sett vil kunnskap om frivillig sektor som er hentet fra 

større kommuner være relevant i tiden framover. Det vil ikke være små (<5000 innbyggere) 

ellers middels store (5000-9999 innbyggere) kommuner igjen i Vestfold etter at 

kommunereformen er gjennomført. 

Kategoriene for kommunestørrelse er for øvrig identiske med kategoriene som er brukt i 

spørreskjema i sektoren tidligere, slik at det også vil være mulig å koble data.  

Undersøkelsen er ellers i stor grad bygget opp rundt kategoriske data, dvs at respondenten 

krysser av for et av flere svaralternativ, i noen tilfeller et av to svaralternativ. 

 

2.3. Hvor godt fungerer det generelle aktivitetstilbudet utført av frivillige 

i kommunen 
Det er grunn til å tro at alle kommuner i Vestfold på en eller annen måte anvender frivillighet inn 

mot den kommunale helse- og omsorgssektoren. Det som her er interessant å se på er deres 

synspunkter på hvordan dette fungerer.  

Figur 1. Hvordan det generelle aktivitetstilbudet fungerer i kommunen 
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Spørsmålet er generelt og danner en god innledning til temaet: 71% mener at det kulturelle 

aktivitetstilbudet fungerer tilfredsstillende til brukere av kommunale tjenester. Ingen av de 

7 respondentene mener at det fungerer meget godt.  

 

2.4 Frivillighetsplan - frivilligpolitikk 
Formålet med en frivillighetsplan - frivilligpolitikk er å utvikle og forsterke samhandlingen 

og koordineringen mellom kommunen og frivilligheten. 

Frivillighetsplanen/frivilligstrategien skal si noe om hvilken rolle frivillige organisasjoner 

har i samfunnet, se på omfanget, oppgavene og rammevilkårene til frivillig sektor, og si noe 

om hvordan kommunen kan samarbeide med frivillig sektor i fremtiden. 

Frivillighetspolitikk handler om hvordan kommunen politisk legger til rette for vekst og 

utvikling i frivillig sektor. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter 

av ulike grep for å stimulere alle deler av frivillig sektor.  

Figur 2. Har kommunen en frivilligplan ? 

 

En kommune oppgir at de har en slik plan. En respondent vet det ikke sikkert mens fem sier 

de ikke har en slik plan.  

Dette kan indikere at flere kommuner ikke ser behovet for dette, men det er likevel 

foruroligende med hensyn på de demografiske utfordringer mange av kommunene står 

overfor og med hensyn på brukergruppenes forventninger knyttet til å opprettholde og 

vedlikeholde aktivitet og sosialt felleskap. 
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2.5 Bruk og rekruttering av frivillige organisasjoner i helse- og 

omsorgsektoren 
Alle kommunene som svarte på undersøkelsen oppgir at de i stor grad har behov for 

frivillige, både enkelt frivillige og frivillige organisasjoner. 5 av 7 sier også at frivillige og 

frivillige organisasjoner vil være viktig for å skape en kvalitativ god omsorgstjeneste i 

framtida.  

De frivillige utgjør et viktig supplement til det offentlige. Mange bidrar med både med  

fellesskapsbyggende aktivitet og andre former for innsats i tjenestene. I hvor stor grad 

brukes så frivillige organisasjoner inn mot helse- og omsorgssektoren i kommunene? 

Figur 3. Bruk av frivillige lage og organisasjoner i helse- og omsorgstjenesten 

 

Alle kommunene benytter frivillige lag og organisasjoner i noen grad eller i stor grad. Det er 

ikke overraskende at lag og organisasjoner bidrar minimum «i noen grad», men gitt at bare 

én av respondentene har utarbeidet frivilligplan er det likevel grunn til å anta at 

kommunene kunne benyttet frivillige lag og organisasjoner i større grad enn i dag.  

Figur 4. Muligheter for å rekruttere frivillige/frivillige organisasjoner til innsats i omsorgssektoren 
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5 av 7 kommuner ser gode muligheter i arbeidet med å rekruttere frivillige/frivillige organisasjoner 

inn som supplement i omsorgstjenestene.  

Figur 5. I hvilken grad kommunen prioriterer rekruttering av frivillige/frivillige organisasjoner til helse- og 

omsorgstjenester 

 

Rekruttering av frivillige prioriteres i noen grad i kommunene. Rekruttering skjer som oftest 

gjennom frivilligsentralen og gjennom direktekontakt med frivillige. I tillegg nevnes 

eldresentre, sosiale medier, faste møter, prosjekter og undervisning som arenaer for 

rekruttering av frivillige.  

 

2.6 Frivilligsentralens rolle 
Alle kommunene som svarte på spørreskjemaet har etablert en frivilligsentral.  

Frivilligsentral skal være en aktiv møteplass for mennesker som enten ønsker å utføre 

frivillig innsats eller å motta en slik innsats. Vi spurte derfor om helse- og omsorgssektoren 

samarbeidet med den lokale frivilligsentralen.  

Figur 6. Samarbeid mellom frivilligsentral og omsorgstjenesten 
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Alle respondentene svarer at det finnes samarbeid i stor eller noen grad mellom 

frivilligsentralen og helse- og omsorgstjenestene.  

Frivilligsentralen ser ut til å spille en viktig rolle for kontakten mot kommunen gjennom 

sine tilbud og møteplasser.   

 

  2.7  Organisering av samarbeidet med frivillige/frivillige organisasjoner 
Det er ulike måter å organisere den frivillige innsatsen på. I punkt 2.6 fant vi at 

frivilligsentralen er viktig i organiseringen, men det finnes også andre måter å gjøre dette 

på.  

Figur 7. Hvordan kommunen organiserer bruk av frivillige/frivillige organisasjoner i helse- og omsorgssektoren 

 

Frivilligsentralene er sentrale i organisering av det frivillige arbeidet i kommunene, men 

også direkte kontakt ut til frivillige og frivillige organisasjoner er viktig for organiseringen 

av arbeidet. Ikke overraskende er framveksten av sosiale medier blitt viktig, det kan tyde på 

at de frivillige har ulik alderssammensetning og at mange frivillige har god datakunnskap. 
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Det var bare to av de spurte som hadde tilsatt frivilligkoordinator. Relativ lav score for 

dennes betydning i organisering av arbeidet kan skyldes nettopp at få respondenter faktisk 

har en slik koordinator. Dette er et element det kunne vært interessant å se nærmere på.  

 

2.8 Hvordan organiserer de frivillige fellesskapsbyggende tiltak  
Frivilligheten har mange sider og mange måter å bidra på uten at det kommer konkrete 

initiativ fra helse- og omsorgstjenesten. Mange steder har dette med å bidra gode tradisjoner 

som må tas godt vare på. Men hvor utbredt er dette i Vestfold? Figur 6 gir en oversikt over 

dette.   

Figur 8. I hvilken grad de frivillige/frivillige organisasjonene i kommunen, på eget initiativ gjennomfører 

fellesskapsbyggende tiltak knyttet til den kommunale omsorgstjenesten 

 

Det viser seg at hele 83% av kommunene opplever at de frivillige/frivillige organisasjonene 

på eget initiativ gjennomfører fellesskapsbyggende tiltak knyttet til den kommunale 

omsorgstjenesten. Spørsmålet som følger er åpent og tar opp hvilke fellesskapsbyggende 

tiltak som initieres; de tar kontakt med enkelte sykehjem, arrangerer underholdning og 

fester samt hygge/aktivitetssamlinger for ulike brukergrupper. Det finnes også frivillige 

som konsentrerer tid eller aktivitet mot en enkelt bruker. Flyktning venn nevnes spesielt. 
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På spørsmål om hva som skal til for at frivillige/frivillige organisasjoner skal gjøre dette 

(dersom de på eget initiativ ikke gjennomfører fellesskapsbyggende tiltak knyttet til den 

kommunale omsorgstjenesten), foreslår respondentene bla «å arrangere kvelder der de 

aktuelle parter kan møtes;» bruke koordinator, gi informasjon og at kommunen inntar en 

mer proaktiv rolle nevnes også som forslag til tiltak.  

 

2.9 Flerkulturelle møteplasser 
Innvandrergrupper er ujevnt fordelt i Vestfoldkommunene, men temaet med flerkulturelle 

møteplasser er viktig for mennesker i ale aldersgrupper for å fremme integrering, felleskap 

og aktivitet.  

Det norske samfunnet består av mennesker med flere ulike etniske bakgrunner. Alle bør ha 

muligheten til å delta i samfunnet, uavhengig av etnisitet. For at samfunnet skal utvikles i 

henhold til dette er det nødvendig med kjennskap til ”de andre”. Behovet for bedre 

kjennskap til dem som har en annen bakgrunn enn seg selv tydeliggjøres stadig i debatter 

knyttet til flerkulturelle problemstillinger. Oslos ordfører Fabian Stang har uttalt ”For å 

lykkes må vi bli kjent med hverandre, og det er når vi får muligheten til å møte hverandre at 

fremmedfrykten reduseres.” (Kristiansen 2010). Stang understreker med dette viktigheten av å 

ha plattformer hvor man kan møte medborgere. Møtestedene spiller en stor rolle for den 

daglige integreringen, spesielt i en tid hvor samfunnet stadig blir mer flerkulturelt og 

verden kommer enda nærmere eget nabolag (Londalen, 2012). Figur 7 viser oss hvordan det 

står til med slike møteplasser i fylket.  

Figur 9. Om kommunen har etablert flerkulturelle møteplasser 

 

84% av de spurte fastslår at deres kommune har etablert flerkulturelle møteplasser for 

aktivitet og fellesskapsbyggende aktiviteter for brukere med innvandrerbakgrunn. Bare én 

respondent vurderer det slik at kommunen ikke har slike møteplasser i dag. 
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Eksisterende flerkulturelle møteplasser er kultur- og idrettsaktiviteter, flerkulturell aften, 

møteplasser og aktiviteter organisert gjennom ulike kommunale tjenester, kvinnegrupper, 

butikken og biblioteket nevnes også som mulige møteplasser. 

 

2.10 Flergenerasjons møteplasser 
Den norske befolkningen blir eldre. Samtidig viser forskning at aldersgrupper er langt mer 

adskilt enn før når det gjelder aktiviteter – unge omgås unge, og eldre omgås eldre. Mange 

eldre og unge etterspør nettopp slike møteplasser, for å utveksle kunnskap og skape 

aktiviteter.  Vi spurte derfor om kommunene hadde etablert slike møteplasser.   

Figur 10. Flergenerasjons møteplasser 

 

Når det gjelder flergenerasjons møteplasser i kommunen, er det stor spredning i svarene. En 

tredjedel av respondentene mener at slike møteplasser finnes i kommunen, og like mange 

mener at de ikke finnes. En tredjedel vet ikke. 

To kommuner har oppgitt at det finnes flergenerasjons møteplasser i kommunen, og 

svarprosenten er dermed for lav til at det er mulig å danne seg et bilde av de vanligste 

flergenerasjons møteplassene i Vestfold. En kommune oppgir quiz-kveld som eksempel på 

en slik møteplass. 

 

2.11 Forebyggende hjemmebesøk og frivilligkoordinator 
60% av kommunene har opprettet ordning med forebyggende hjemmebesøk – og av disse er 

det 2/3 som oppgir at disse besøkene benyttes til å informere om aktivitet og 

fellesskapsbyggende arbeid i regi av frivillige/frivillige organisasjoner. 

Frivilligkoordinatorens rolle ovenfor helse- og omsorgssektoren beskrives av to kommuner 

og omfatter koordinering av det frivillige arbeidet på sykehjem og dialog med 
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enhetsleder/virksomhetsleder. På spørsmål om stillingsprosent oppgir en kommune å ha 

frivilligkoordinator tilsatt i 30% stilling.  

 

2.12 Kompetanse og kompetansebehov 
Kompetanse og kompetansebygging er en viktig faktor på de fleste områder i den 

kommunale helse- og omsorgssektoren. Kompetansebygging er krevende og det kreves 

ressurser. Flere studier (Disch og Vetvik 2009, Vetvik og Disch 2014) har avdekket behov for 

kompetanse i samhandling med frivillige.  

Figur 11. Behov for kompetanseheving knyttet til samarbeid med frivillige i kommunen 

 

Alle kommunene oppgir at det er behov for kompetanseheving knyttet til samarbeidet med 

frivillige i kommunen, 40% mener at det er «meget stort behov».  

Det er derimot ikke like klart hvilke områder kommunene mener det trengs mere kunnskap 

og opplæring i. 

Det er likevel grunn til å tro at Vestfold ikke er så forskjellig fra andre fylker på dette 

området. Behov for å videreutvikle en god kultur som motiverer og utvikler samhandling 

med frivillige vil være sentralt. I tillegg opplæring og kompetanse innen arbeidet med 

rolleavklaring mellom kommunen og de frivillige.  

 

2.13 Utfordringer og gode eksempler  
De største utfordringene i samarbeidet med frivillige/frivillige organisasjoner inn mot 

omsorgstjenesten i kommunen er ressurser til frivilligkoordinator, en mer systematisk 
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tilnærming til arbeidet, at ivaretakelse av frivillige krever ressurser i kommunen, behov for 

informasjon og oversikt - og «krav til for mye faglighet». 

Det er også en utfordring at koordinering og rekruttering av frivillige må organiseres på en 

god måte innad i kommunen slik at det ikke blir intern konkurranse i virksomheten om de 

frivilliges innsats. 

Gode eksempler å bygge videre på er derimot gull verd og skulle være mulig å dele over 

kommunegrensene. Tid som gave og Aktivitetsvenn er slike eksempler. 

Ukentlige aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og større samlinger gjennom 

året blir nevnt som eksempler på det som fungerer godt. Godt samarbeid med 

frisklivssentralen er et annet. 

Det gode samarbeidet mellom kulturetaten og helse og omsorg trekkes også fram: 

Kulturetaten driver aktivitetssenter som benyttes av pasienter og brukere i helse- og 

omsorgstjenesten. Når det er kulturetaten som driver frivilligsentralen, skaper et godt 

samarbeid innad i kommunen også gode aktivitetstilbud til brukere av helse- og 

omsorgstjenestene. 

Litt generelt kan de gode eksemplene tyde på at et godt samarbeid internt i kommunen 

mellom ulike etater og sentre (Frivilligsentral, Frisklivssenter) er avgjørende for å kunne 

etablere et bedre tilbud til ulike grupper. 

 

3. Oppsummering 
Hensikten med kartleggingen har vært å få bedre kunnskap om hvordan kommunale helse- 

og omsorgstjenester samarbeider med frivillig sektor i Vestfold fylke. 7 helse- og 

omsorgssjefer har besvart spørreskjemaet på vegne av sin kommune (svarprosent på 58%), 

og mye informasjon er hentet inn via åpne spørsmål. 

Planarbeid og utvikling av frivillig sektor 

De fleste kommunene mener at det kulturelle aktivitetstilbudet fungerer tilfredsstillende til 

brukere av kommunale tjenester. Ingen av de spurte mener det i dag fungerer meget godt. 

Bare en kommune hadde en frivillighetsplan/frivilligstrategi for å utvikle og forsterke 

samhandlingen mellom de kommunale helse- og omsorgstjenester og frivillig sektor. 

Samtidig er det stor enighet blant respondentene om at bruk av frivillige vil bidra til økt 

kvalitet i omsorgstjenestene og at det er gode muligheter for rekruttering av frivillige. 

 



Et styrket felleskap 

• • • 

3. Oppsummering  42 

Likevel framkommer det av undersøkelsen at rekruttering av frivillige bare i noen grad er 

prioritert i kommunene. Det ligger m.a.o. et ubenyttet potensial for utvikling av frivillig 

sektor gjennom etablering av frivilligplan/frivilligstrategi. En slik planprosess krever 

politisk prioritering. Spørsmålet er om kommunen har anledning til å la være: 

Demografiske endringer og store framtidige omsorgsutfordringer i kombinasjon med 

økonomiske utfordringer i kommunene vil gjøre kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene 

mer avhengig av både frivillig arbeid, familieomsorgen, nye teknologiske hjelpemidler, økt 

kompetanse og samhandling for å nevne noe. 

Organisering  

Alle kommunene i undersøkelsen hadde etablert en frivilligsentral. Frivilligsentralen viser 

seg å være viktig både for rekruttering av frivillige og for organisering av ulike tilbud mot 

omsorgstjenestene. De utgjør også gode møteplasser både for de frivillige selv og for 

brukere og pasienter. Alt tyder på at frivilligsentralene har en viktig rolle å spille i 

utviklingen av frivillig sektor. Spørreundersøkelsen 2018 for frivilligsentralene vil kunne gi 

mer informasjon om hvilke rammer og tilrettelegging frivilligsentralene har behov for3. Det 

kan være snakk om bedre økonomiske rammebetingelser og incentiver, rolle som 

høringsinstans eller gjennom representasjon i forvaltning og politiske fora. 

Mange kommuner har innført forebyggende hjemmebesøk, og det er utbredt å benytte disse 

besøkene også til å informere om aktivitet og fellesskapsbyggende arbeid i regi av frivillige 

og deres organisasjoner. 

Det kunne være interessant å se nærmere på frivilligkoordinatorens stillingsbeskrivelse og 

arbeidsoppgaver, rolle og myndighet. Som eksempel på oppgaver nevnes det i 

undersøkelsen organisering av det frivillige arbeidet på sykehjem og dialog med ledelsen i 

kommunale helse- og omsorgstjenester. Hva er fordelene med en slik funksjon i kommunen 

og i hvilken grad overlapper arbeidsoppgavene med frivilligsentralenes innsats   

En kunne anta at prioritering av samhandling med frivillig sektor og forankring i politisk 

ledelse er enklere når frivillighet settes inn på organisasjonskartet i kommunen gjennom en 

frivilligkoordinator. 

 

                                                      
3 http://www.frivilligsentral.no/liste/nyhetsbrev-nr-042018/ 
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Undersøkelsen avdekker videre et stort behov for kompetanse i samhandlingen med de 

frivillige. Slik kompetanseheving kan initieres og organiseres i kommunen, og bør ha feste i 

nevnte plandokumenter. Innholdet i slik opplæring kan tenkes å omfatte bygging av en 

sterk organisasjonskultur for rekruttering og tilrettelegging for frivillig arbeid, 

rolleavklaring mellom kommune og frivillig sektor samt samordning av allerede 

eksisterende aktiviteter og kulturtilbud til brukere av helse- og omsorgstjenestene. 

Etablering av møteplasser 

Det viser seg at fellesskapsbyggende tiltak i stor grad initieres og gjennomføres av de 

frivillige som tar direkte kontakt med sykehjem, arrangerer underholdning og aktiviteter. 

For å stimulere til økt omfang av slike fellesskapsbyggende tiltak, foreslår kommunene 

tiltak som å arrangere møteplasser mellom omsorgstjeneste og frivillige, bruk av 

frivillligkoordinator, bedre informasjon og en mer proaktiv rolle fra kommunens side. 

Flerkulturelle møteplasser i kommunen er viktig med tanke på integrering, fellesskap og 

aktivitet. Slike møteplasser er etablert i de fleste kommunene og omfatter i tillegg til 

flerkulturelle møter også de tradisjonelle kultur- og idrettsaktiviteter i kommunen. En 

kunne tenke seg at koordinering mot skole, helsetilbud og allerede eksisterende 

kulturtilbud til personer i alle aldre kan bidra til bedre integrering. Dette kunne 

videreutvikles gjennom kommunalt planarbeid hvor alt dette sees i sammenheng. 

Noe av den samme tankegangen kan benyttes for etablering av flergenerasjons møteplasser. 

Det er nokså varierende i hvilken grad kommunene har slike møteplasser i dag. 

God tilrettelegging og organisering og et «godt samarbeid mellom kommune, private og 

frivillige organisasjoner» er avgjørende for å motivere den frivillige til innsats ifølge rapport 

om «Morgendagens aktivitetssenter – noe helt nytt» av Elisabeth Aase/Senter for 

Omsorgsforskning (2016). 

Et høyt antall årsverk legges ned i frivillig arbeid i norske kommuner og er av stor 

betydning for brukere og pasienter. Utfordringene i det videre arbeidet kan oppsummeres i 

behov for bedre koordinering av de frivillige mot kommunale helse- og omsorgstjenester, 

herunder arbeid med rekruttering av frivillige, tilrettelegging og ivaretakelse av både 

organisasjoner og enkeltfrivillige. Det er viktig å unngå intern konkurranse om den frivillige 

innsatsen mellom kommunens egne etater og samarbeidspartnere. 

Andre kommunale tilbud i regi av kulturetaten og oppvekst kan trekkes inn for en bedre 

samordning av tilbudene. De gode eksemplene fra undersøkelsen understreker nettopp det 

gode samarbeidet internt i kommunen mellom ulike etater og sentre. 
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Figuroversikt 
Figur 1. Hvordan det generelle aktivitetstilbudet fungerer i kommunen 

 

Figur 2. Har kommunen en frivilligplan ? 

 

Figur 3. Bruk av frivillige lage og organisasjoner i helse- og omsorgstjenesten 

 

Figur 4. Muligheter for å rekruttere frivillige/frivillige organisasjoner til innsats i  omsorgssektoren 

 

Figur 5. I hvilken grad kommunen prioriterer rekruttering av frivillige/frivillige organisasjoner til helse- 

og omsorgstjenester 

 

Figur 6. Samarbeid mellom frivilligsentral og omsorgstjenesten 

 

Figur 7. Hvordan kommunen organiserer bruk av frivillige/frivillige organisasjoner i helse- og 

omsorgssektoren 

 

Figur 8. I hvilken grad de frivillige/frivillige organisasjonene i kommunen, på eget initiativ 

gjennomfører fellesskapsbyggende tiltak knyttet til den kommunale omsorgstjenesten 

 

Figur 9. Om kommunen har etablert flerkulturelle møteplasser 

 

Figur 10. Flergenerasjons møteplasser 

 

Figur 11. Behov for kompetanseheving knyttet til samarbeid med frivillige i kommunen 
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Frivillighetskonferansen 2018 – Sandefjord kommune  
Frivilligkonferanse gikk av stabelen i Sandefjord 14. juni i Røde Kors sine flotte lokaler. Om lag 60 

personer fra ulike lag og organisasjoner, kirke, politikere, kommuneadministrasjon og utdanning 

hadde møtt fram for å høre, dele erfaringer og komme med innspill på hvordan en kan utvikle 

frivilligheten i Sandefjord kommune.   Hvordan skal vi jobbe sammen? Hvilke utfordringer og 

muligheter finnes i frivillig arbeid? Og hva er det viktig at kommunen gjør? Var viktige 

samtaleemner både i pauser og undere konferansen.  

Temaet for årets konferanse var: 

«Et styrket felleskap». 

Årets konferanse satte fokuset på muligheter som ligger i det å styrke frivilligheten opp mot helse- 

og omsorgstjenester for å styrke både aktivitet og felleskap.  

Målsettingen med denne rapporten er å oppsummere det som kom fram på konferansen og bygge 

videre på dette mot utvikling av en frivillighetsstrategi/frivillighetsmelding, rettet inn spesielt mot 

helse- og omsorg. Denne strategien håper vi vil være et viktig dokument for frivilligheten og 

kommunen, i arbeidet med de målsettinger kommunen, i fellesskap med frivilligheten, skal arbeide 

mot i denne sektoren. I tillegg vil utvikling av frivillighetsstrategi/melding også være et viktig 

dokument i arbeidet med den nasjonale Kvalitetsreformen i eldreomsorgen: «Leve hele Livet», 

Melsd.St.15 (2017 – 2018).  

Innledningsvis vil vi starte med noen generelle men viktige betraktninger, som setter det viktige 

arbeidet som frivilligheten bidrar med hver for seg – i samarbeid med hverandre og i samarbeid 

med kommunen.  

Bakgrunn  
Samfunnet står i årene som kommer overfor store utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Høyere 

levealder, en større andel eldre i befolkningen, endringer i sykdomsbildet og nye brukergrupper 

stiller statlige myndigheter, kommuner og frivillig sektor overfor nye behov og forventninger. Dette 

gir også nye muligheter for å utvikle samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor, møte nye 

behov med nyskapende aktiviteter og fellesskap og engasjere enda flere til frivillig innsats. 

Mange i samfunnet er ensomme. Noen er ensomme fordi de er alene og har lite sosial kontakt. 

Andre har et sosialt nettverk, men opplever likevel ensomhet. Vi må derfor gjøre mer for å 

forebygge og redusere ensomhet, slik at flere opplever trivsel, inkludering, mestring og mening, 

gjennom aktivitet og fellesskap. 

På helse- og omsorgsfeltet er det et stort behov og potensial for å ta i bruk samfunnets samlede 

ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn: Ressursene som ligger hos brukerne 

selv, deres familier og sosiale nettverk, i nærmiljøet og i lokalsamfunnet.  
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Frivillig sektor har spilt, og spiller fortsatt, en viktig rolle i oppbyggingen av velferdssamfunnet i 

Norge. Frivillig sektor har vært med i utviklingen av velferdstjenester og innovasjon på helse- og 

omsorgsfeltet og har vist vei for det som senere har blitt naturlige oppgaver for velferdsstaten. Dette 

skjer også i Sandefjord. 

Frivillige og frivillige organisasjoners innsats er mangfoldig. Eksempler på innsatsen innenfor helse- 

og omsorgsfeltet er besøksvenner, turgrupper, kulturelle aktiviteter, rusmiddelforebyggende arbeid, 

måltidsfellesskap og matkurs, informasjonsarbeid, likepersonsarbeid og omsorg ved livets slutt.  

Både lokalt og nasjonalt, blir mer systematisk satsning på frivillighet trukket frem som ett viktig 

element for å møte fremtidens utfordringsbilde.  

Det er derfor et økende behov for å samle erfaringer og kunnskap som kan videreutvikle 

frivilligheten innenfor helse- og omsorgssektoren lokalt.  

Frivillighetens verdi og betydning  
Frivilligheten er en stor og viktig del av samfunnet vårt, både nasjonalt og lokalt, som i tillegg til sin 

egenverdi gir livskvalitet og personlig vekst for de enkelte frivillige og merverdi til samfunnet.  

De frivillige aktivitetene og organisasjonene er bærere og skapere av glede, tilhørighet, fellesskap og 

mening. De bidrar til å bygge identitet, verdier og holdninger. Deltakelse i frivillig arbeid fremmer 

integrering og inkludering, og er en av de viktigste arenaene for å utvikle sosiale relasjoner utenom 

arbeidsplassen.    St meld 39 (2006-2007), Frivillighet for alle, sier: I en tid med stadig økende privat 

velstand og individualisme har vi også behov for sosial tilhørighet gjennom deltakelse i ulike 

fellesskap. Frivillig sektor er en slik kanal for engasjement og samfunnsdeltakelse og har avgjørende 

betydning for livskvalitet, fellesskap og utvikling.  

 Deltakelse i frivillig aktivitet kan ha direkte helsefremmende effekt, som for eksempel at man får 

bedre fysisk form gjennom idrett og friluftsliv. Men det har også andre helsefremmende effekter 

som glede, trivsel og sosial mestring.  

 Det å ha, som i Sandefjord, et mangfold i organisasjonslivet gir den enkelte valgfrihet og mulighet 

til å søke det gode liv. For mange er deltakelse som både giver og mottaker av frivillige tjenester 

sentralt for å gi livet mening og innhold.   

Personlig vekst   
Frivillige organisasjoner er arenaer for utvikling og formidling av kunnskap og læring både til de 

frivillige og til de som deltar i frivillige aktiviteter. Mye av det frivillige arbeidet handler om å bygge 

kompetanse blant barn og unge, som for eksempel innen musikk, teater og idrett. Det foregår mye 

kursing og kompetansedeling i frivillige organisasjoner som innen områder som beredskap, 

brukermedvirkning og integrering.   

 Uformell læring er en viktig del av deltakelse i frivillig arbeid, og bygges gjennom praktisk aktivitet 

i samhandling med andre mennesker. Engasjement i frivillig arbeid vil være attraktivt å ha på CV-
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en. Særlig for grupper som har lite arbeidserfaring kan frivillig arbeid telle positivt, det gjelder både 

for studenter og personer som står utenfor arbeidsmarkedet.    

Levende lokaldemokrati  
Frivillig deltakelse spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Frivillig sektor 

fremmer og formidler holdninger og verdier, og kan være en brobygger mellom ulike grupper. 

Deltakelse i frivillige organisasjoner styrker muligheten for påvirkning og innflytelse opp mot lokale 

og sentrale myndigheter, og de kan være sterke opinionsdannere.  

Ulønnet innsats for sårbare grupper  

Frivillige organisasjoner og enkeltfrivillige i Sandefjord kommune legger ned og har lagt ned 

utallige årsverk med ulønnet arbeid som har stor betydning for grupper med ulike hjelpebehov. Det 

gjelder både praktisk hjelp til enkeltpersoner, samt sosiale tiltak, fysisk aktivitet og kulturelle 

arrangementer, familiestøtte for vanskeligstilte familier, turvenner for personer med demens. Det 

har i tillegg blitt mer vanlig at personer med brukererfaring bruker erfaringen til å drive 

likemannsarbeid for å følge opp andre personer som har ulike helsemessige eller sosiale 

utfordringer.   

Innsatsen fra frivillige har svært stor betydning for livskvaliteten til de personene som får glede og 

nytte av de tilbudene som drives. Det kan gi gode og stimulerende opplevelser i hverdagen, bedre 

mestring av eget liv og bedre helse.   
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Program for årets frivillighetskonferanse 
 

LEVE HELE LIVET 

Velkommen til frivillighetskonferanse i Sandefjord kommune –  

fokus på helse- og omsorg 
Kulturelt innslag 

09.00 – 09.15  Åpning ved Bjarne Sommerstad 

Litt om nasjonal strategi for nasjonal strategi for frivillig arbeid på 

helse- og omsorgsfeltet: v/Per Gunnar Disch - Senter for 

omsorgsforskning 

09.15 – 09.45  «Frivillighet – så klart» 

   v/Styreleder i Frivillighet Norge – Sturla Stålsett 

 

09.45 – 10.30 Frivilligheten i Sandefjord – hva betyr den for kommunen vår generelt 

og omsorgstjenestene spesielt 

 v/ Ragnar Klavenes leder eldrerådet og Anita Nilo prosjektleder «Et 

styrket fellesskap»  

10.30 – 10.45 Beinstrekk 

10.45 – 11.45 Å være frivillig organisasjon i Sandefjord  «Hva gjør vi – hva kan vi 

gjøre»  

 - Røde Kors 15 min 

 - Sanitetskvinnene 15 min 

 - Frivilligsentralene 15 min 

 

11.45 – 12.30  Lunsj 

12.30 – 13.45   Arbeidsgrupper 

 Tema: «Hvordan skape et godt fellesskap?» 

13.55 – 14.20              Oppsummering og veien videre 
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Oppsummering av gruppearbeidet 
Etter innledningene var det tid for å sette seg sammen i grupper og reflektere og drøfte noen viktige 

spørsmål. 

Det var på forhånd satt opp fem ulike spørsmål: 

• Hvordan kan vi dele erfaringer og kunnskaper og dra nytte av hverandres kompetanse? 

• Hvordan oppleves samarbeidet med kommunen – hva er bra og hva kunne vært annerledes – 

hva skal til for å styrke samarbeidet? 

• Hvilke frivillige tiltak har vi i dag inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren Hvordan kan disse 

utvikles videre? 

• «Aktivitets- og felleskapsbyggende arbeid opp mot helse- og omsorgssektoren, tjenestene i 

kommunen» - Muligheter og utfordringer? 

• Hva kan vi gjøre for å ta ytterligere ansvar (samarbeid på tvers, aktiviteter, sambruk av lokaler 

mm) i fellesskapet? 

Det som kom fram er oppsummert nedenfor. 

Hvordan kan vi dele erfaringer og kunnskaper og dra nytte av 

hverandres kompetanse? 
Det er viktige med møteplasser slik at de frivillige kan møtes (Dette nevnes av flere). Det er fint å 

være åpen og ikke konkurrere. En kan opprette et «Forum» for frivillige lag og foreninger. Det blir 

også nevnt at en må «akseptere konkurrerende samarbeidspartnere.» 

• En kan lage en dialogkonferanse hvor en etterpå kan skriftliggjøre resultatene. 

• Vi kan se på organiseringen og hvordan dele kompetanse. «Kortreist frivillighet» er bra. 

• Innføre frivilligsamtaler hvor målet er å koordinere frivilligheten lokalt. 

• Ved hjelp av data, kan vi lage en oversikt over frivillige lag og foreninger. 

• Organisere felles samlinger – og lage en facebook-gruppe for frivillige. En annen foreslår 

fellesmøter og kommunale arbeidsgrupper. 

• «Frivilligbørs». 

• «Ressursbank». 

Hvordan oppleves samarbeidet med kommunen – hva er bra og hva 

kunne vært annerledes – hva skal til for å styrke samarbeidet? 
• Det er i dag for lite informasjon fra kommunen. Hvem har ansvaret for det? -Foreslår å lage en 

app som er brukervennlig for å styrke kommunikasjonen med kommunen. 

• Det er viktig at kommunen hører på og tar hensyn til de frivillige, her er det litt ulike erfaringer. 

Som ansatt har vi følt på mye innsparinger. 

• En frivilligkoordinator på hver institusjon eller område bør styre samarbeidet, koordinatoren må 

ha oversikt over det som skjer og informere videre. 

• Kommunen bør ikke bare ha all informasjon på internett, men også bruke oppslag f.eks. en gang 

pr måned og henge opp på egnede plasser på institusjon, bibliotek etc. om ting å delta på  

• Samhandling med frivillige må inn i stillingsannonsene. ‘ 

• Frivillighet er ikke gratis. 

• Rolleavklaring er viktig. 
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• Kommunen må ta på alvor innspill fra brukerorganisasjoner, eldreråd/rådet for 

funksjonshemmede. 

• En ønsker invitasjon inn i de riktige foraene (i kommunen?) 

• Opplæring av frivilligkoordinatorer og ansatte i forhold til gode rutiner i arbeidet med 

frivillighet. En av gruppene ønsker kurs for frivillige – og god informasjon fra de ansatte, f.eks. på 

sykehjemmet. En ønsker et godt samarbeid mellom kommunen og de frivillige. 

• Det må være enkelt å sette seg i kontakt med kommunen. I kommunen må det tas 100% ansvar 

for det frivillige arbeidet fra toppen. 

• «Kommunen er flink til å kommunisere behov fra brukerne» 

 

Hvilke tiltak har vi i dag inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren? Hvordan 

kan disse utvikles videre? 
• Mannsgruppe som kan hjelpe til i hverdagen med f.eks snømåking, plenklipping, hjulskift m.m. 

Styres via Frivilligsentralen. 

• Alt innen frivillighet (Kiwanis, Frivillig):  

• «Vind i håret –sykling». Utlån av utstyr, besøkstjeneste, aktivitetsvenn. 

• Den kulturelle spaserstokken. 

• Matkjøring 

• Fest på kurbadet for psykisk utviklingshemmede og utflukt/tur med overnatting til Gurvika m. 

familier. 

• Tilstelning i «Runarhallen» 

• Kamfjordhjemmets venner 

• Simen, besøkstjeneste, sorggrupper tilbyr samtaler. Kirken har tilbud på Forsmann sentert. 

• Frivillige drar på aktivitetstur med bosentre for eldre. 

Vi tror dette kan utvikles videre gjennom samarbeid mellom de ulike frivillige organisasjonene – vi 

tror det blir mindre uheldig konkurranse dersom vi kjenner hverandre. (Flere nevner dette –) 

• Demens-besøksvenn, erfaringsdeling 

• Besøksvenn- leksehjelp 

• Aktivitetsvenn 

• Følgetjeneste 

• Besøkstjeneste med hund 

• Musikk/sang (særlig for mennesker med demens) 

Få frem det friske i mennesket i stedet for å ha fokus på begrensningene/Ressursfokus.  

Fremme det gjensidige i frivilligheten (vinn-vinn: frivillighet er godt for begge parter) 

Inspirere «klassiske brukere» som funksjonshemmede, syke og minoriteter til å delta i frivillig 

arbeid. 
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Orientere samfunnet om utfordringer/sykdommer/diagnoser. Skape nye holdninger gjennom 

opplæring (ovenfor funksjonshemmede f.eks.) 

Røde kors:   Kirken:   Eldrerådet:  Frivilligsentralen 

Gatemegling   Fritidsklubben  Datacafé  Herre-café 

Førstehjelpskurs  Norskundervisning  Turer   Utlånssentral 

Barnefølgetjeneste  sorg    Leksehjelp  Transport 

Samtalepartner/sosial støtte Besøkstjeneste      Babybesøk 

Cafe Mangfold  Flerkulturell café 

Besøk med hund  internasjonal kvinnekafé 

Tur BARK   Åpent hus (dagtid) 

Rus café 

Norsktrening 

Redningskorps 

Håndarbeidsfellesskap 

Vi kan forbedre samarbeidet mellom lag og foreninger – og for å unngå konkurranse. Økt 

anerkjennelse av det som fungerer godt i dag. 

«Aktivitets- og felleskapsbyggende arbeid opp mot helse- og 

omsorgstjenestene tjenestene i kommunen» - Muligheter og 

utfordringer? 
Avhjelpe ensomhet, samarbeide med diverse organisasjoner, invitere til trygghetsfellesskap. 

Hjemmebesøk. 

Transport. Kirken bør samarbeide med frivilligsentralen. Informasjon må ut. Deling av informasjon 

er essensielt. Koordinator er viktig! 

• Det er bra å «by på se selv»: Det skal ikke så mye til: kortspill, en prat, gå tur, lese 

• «Jeg har en verdi»: stimulere til aktivitet og fellesskap 

• Se muligheter framfor utfordringer (just do it) 

• Frivillighet frigjør midler (besøkstjeneste i stedet for støttetjenester) 

• «Lav-terskel-møtesteder» (rimelig kaffe + mat, frivillige caféverter) 

• Mulighet for uføre til å bidra. 

• Ivareta de frivillige – arrangere kurs – informasjon – koordinator. 

• Samle aktiviteter som finnes i kommunen. Tilrettelegge for frivillighet. 

• Frivillige øker livskvaliteten (egen?) 

 



Et styrket felleskap 

• • • 

Veien videre  55 

• Ivareta hele mennesket 

• Møtesteder – kurs for å utveksle erfaringer 

Hva kan vi gjøre for å ta ytterligere ansvar (samarbeid på tvers, 

aktiviteter, sambruk av lokaler mm) i fellesskapet? 
• Gratis lån av felles lokaler er bra!  

• Samordning av alle aktiviteter på et sted. Konklusjonen er bedre samarbeid! 

Vi må møtes – og glede oss over andres suksess! –Samarbeide på enkelte arrangement eller 

fokusområder. For å styrke kontakten mellom generasjonene er Eldrerådet i gang med få prøve å få 

innført «Livsgledebarnehage». Åpne skottene mellom skole, barnehage, frivillighet for å finne 

ubrukt potensiale. 

• Se hvor det er behov for «det lille ekstra». 

• Skape samtaler mellom foreninger/lag- kommunen – brukere/innbyggere. 

• Samle fellesskap av interessert enkeltindivider. 

• Åpent informasjonsarrangement hvor frivillige organisasjoner kan informere om aktiviteter. 

• Se, sette pris på, anerkjenne: Frivillige og brukere. 

•  Fest-mat-TV-aktiviteter. 

• Ha kafé med utlodning og bevertning på Røde kors-huset. Invitere eldre med følge. 

• Transport – (skape) møteplasser lokalt. 

Være på tilbudssiden, se dagens muligheter. Møtes på tvers, (må) vite om hverandre. Samarbeide på 

alle nivå (lokalt og kommunalt). 

Veien videre 
På bakgrunn av innspill på årets frivilligkonferanse, kartlegging blant ansatte i Helse- og 

omsorgstjenestene, knyttet til frivillighet og en spørreskjema undersøkelse som har vært ute blant 

organisasjonene, vil resultatene fra dette danne grunnlaget for utvikling av en 

frivilligstrategi/melding som skal anvendes i helse- og omsorgsektoren. Strategien/meldingen vil 

inneholde en generell del og en handlingsdel.  

Men før vi kommer dit vil det bli oppnevnt en referansegruppe bestående av tre representanter for 

frivilligheten, to fra kommunen, en fra fagforeningene, eldrerådet, ungdomsrådet og lederne av 

frivilligsentralene. Gruppen har som sitt mandat å bidra i utvikling av frivilligstrategien gjennom å 

komme med innspill til meldingen og innspill det som blir skrevet. Senter for omsorgsforskning Sør- 

vil bistå i skriveprosessen.    

Kontakt person for dette arbeidet i Sandefjord kommune er: Anita Nilo,  mob 48 13 47 50 

Anita.nilo@sandefjord.kommune.no   

 

 

 

mailto:Anita.nilo@sandefjord.kommune.no

