
MANDAT FOR UTARBEIDELSE AV EN LANGSIKTIG FORPLIKTENDE 
FRIVILLIGHETSPOLITIKK 

 

BAKGRUNN OG FORMÅL 

Bakgrunn 

Dagens og fremtidens utfordringer er for omfattende til at kommunen alene kan løse disse. 

Fremtidens velferd er derfor et felles ansvar der både kommunen og innbyggerne må delta. 

For å skape et godt lokalsamfunn er det nødvendig med samarbeid mellom kommunen og 

innbyggerne og mellom innbyggerne. Større grad av samskaping vil bli nødvendig. 

 

Strand har i dag en aktiv frivillig sektor som også står overfor økte krav og utfordringer. Den 

frivillige sektoren er bærebjelken i kommunens fritidstilbud, spesielt for barn og unge og 

eldre, og er en viktig samarbeidspartner for Strand kommune.  

 

Formål 

I forbindelse med kommuneplanprosessen vil Strand utarbeide en langsiktig forpliktende 

frivillighetspolitikk. Denne skal være forpliktende både for kommuneorganisasjonen, 

folkevalgte og frivillig sektor. 

 

OPPGAVEUTVALGETS OPPGAVER 

Oppgaveutvalget skal utarbeide forslag til en langsiktig forpliktende frivillighetspolitikk for 

Strand som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Denne skal gjelde både for 

folkevalgte, kommuneorganisasjonen og frivillige.  

 

Frivillighetspolitikken skal definere viktige utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom 

kommunen og frivilligheten, samt mål/satsingsområder og foreslåtte tiltak. 

Frivillighetspolitikken skal fastsette hvordan frivilligheten inngår i kommunens 

folkehelsearbeid og hvordan et samarbeid mellom Strand kommune og frivilligheten kan 

styrke arbeidet med kommunens samfunnsutfordringer. Dette er omtalt i planprogrammet til 

kommuneplanen.  

 

SAMMENSETNING AV OPPGAVEUTVALGET 

Oppgaveutvalget består av 15 deltakere hvor 5 er folkevalgt representanter og 10 er 

innbyggere.  

 

Folkevalgte oppnevnes av formannskapet og det fastsettes en leder og en nestleder.  

 

Innbyggerrepresentantene kan være fra både frivillige lag og organisasjoner og 

«hvermansen». Oppgaveutvalget skal representere alle aldersgrupper – barn og unge, voksne 

og eldre, samt ha en kjønnsnøytral sammensetning. 

 

Innbyggerrepresentantenes kompetanseprofil  

- 1 medlem med erfaring med frivillig arbeid innen idrett 



- 1 medlem med erfaring med frivillig arbeid innen humanitær organisasjon 

- 1 medlem med erfaring med frivillig arbeid uten tilknytning til lag og organisasjoner 

- 1 medlem med erfaring som frivillig ved gjennomføring av arrangement 

- 1 medlem med erfaring med frivillig arbeid for innvandrere 

- 1 medlem med erfaring med frivillig arbeid for barn og unge 

- 1 medlem med erfaring med frivillig arbeid for eldre 

- 3 medlemmer som er godt kjent med den frivillige aktiviteten på ulike steder i 

kommunen, herav 

o 1 med særlig kjennskap til Jørpeland 

o 1 med særlig kjennskap til Tau 

o 1 med særlig kjennskap til Fiskå 

 

Av disse skal det være 

- 2 medlemmer i alderen 13-25 år, fortrinnsvis med erfaring innen frivillig arbeid  

- 1 medlem som representerer innvandrerne i Strand, fortrinnsvis med erfaring fra 

frivillig arbeid 

- 1 medlem som representerer personer med nedsatt funksjonsevne, fortrinnsvis med 

erfaring fra frivillig arbeid 

 

OPPGAVEUTVALGETS ARBEIDSFORM 

Det er utført en intern og en ekstern kartlegging av frivilligheten i Strand. Resultatet av disse 

kartleggingene skal ligge til grunn for oppgaveutvalgets arbeid. Det er ellers opp til 

oppgaveutvalget å definere hvordan de ønsker å arbeide.  

 

Oppgaveutvalget kan involvere innbyggere/andre aktører med interesse og/eller kompetanse 

for oppgaveutvalgets tema gjennom for eksempel å nedsette referansegrupper, arbeidsgrupper, 

holde åpne møter, gjennomføre workshops og undersøkelser.   

 

Administrasjonen vil bistå oppgaveutvalget med møteinnkallelser, utsendelse av dagsorden og 

referater, informasjon på kommunens hjemmesider, samt rigge møtested. Administrasjonen 

vil også bistå leder med å planlegge og fasilitere oppgaveutvalgets møter, samt bidra med 

fagkunnskap og kompetanse ved å holde innlegg og forberede notater.  

 

TIDSPLAN 

Tidsplan for prosessen 

August: Konstituering 

Oktober: Rapportering underveis til formannskapet 

Desember: Overrekkelse av rapport til formannskapet 

 

Etter at oppgaveutvalget har overrakt sin rapport til formannskapet, vil denne saksbehandles 

av rådmannen og deretter inngå i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

ØKONOMI 

Deltakelse i utvalget godtgjøres ikke. 

 

Oppgaveutvalget disponerer 10 000 kr som eventuelt benyttes til folkemøter, workshops etc. 
 


