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Strategi for frivillighet 
 

Strategisk plan for frivillighet er et arbeidsverktøy for kommunens politikere, administrasjon og 

frivillig sektor. Tiltakene som er presentert her er utarbeidet på bakgrunn av Frivillighetsmeldingen 

2022 – et kunnskapsgrunnlag om frivillighetsfeltet basert på nasjonale og lokale føringer, samt 

innspill fra frivillige lag og foreninger i Skien.  

 

Visjonen og satsingsområdene som presenteres i Strategisk plan for frivillighet er hentet fra 

Samfunnsdelen i Kommuneplan 2022–2034.  

 

Visjon  
 

Den gode møteplassen 

 

Skien som den gode møteplassen skapes gjennom de tre satsingsområdene som sier at Skien skal 

være grønn, attraktiv og inkluderende. Skien skal være en god møteplass for samarbeid og 

innovasjon, for regional utvikling og for kulturer og folk.  

 

Med denne visjonen, og spesielt innenfor satsingsområdet inkluderende by, har frivilligheten en 

viktig rolle. Det er i stor grad i frivillige lag og foreninger vi møtes og opplever fellesskap og sosial 

integrering på tvers av alder, kjønn, etnisitet, inntekt og funksjonsnivå. Frivilligheten i Skien er 

mangfoldig og strekker seg over et stort spekter av interesseområder; kunst, kultur, idrett, friluftsliv, 

politikk, livssyn for å nevne noen. Med dette bidrar frivilligheten til å gjøre Skien til en mangfoldig og 

attraktiv by å bo i.  

 

Mål 
 

Frivilligheten i Skien har gode vekstvilkår 

 

Dette overordnede målet for frivilligheten i Skien er fra Kommunedelplan for kultur, idrett, friluftsliv 

og frivillighet 2020–2029. For å nå dette målet vil Skien kommune: 

 sikre gode rammevilkår for lag og foreninger 

 stimulere til integrering og mangfold i det frivillige organisasjonslivet 

 legge bedre til rette for samspill mellom profesjonelle og frivillige/amatører 

 
Kommunens viktigste rolle overfor frivilligheten er å være tilrettelegger, koordinator, 
samarbeidspartner, rådgiver og økonomisk bidragsyter. Kommunen skal ikke drive aktiviteter som er 
i konkurranse med frivilligheten, men sørge for utfyllende tilbud der det er behov. 
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Fokusområder 
Skien kommunes handlingsprogram for 2022–2025 presenterer fem fokusområder for perioden: 

 Næring/attraksjon/regionhovedstad 

 Inkludering og deltakelse 

 Klima/miljø 

 Modernisering/effektivisering/digitalisering 

 Eldrehelse (omsorg) 

 

Disse fokusområdene skal bidra til å løse kommunens utfordringer knyttet til lav vekst, svak score på 

folkehelse og levekår, behov for å møte fremtidens miljøkrav og de raske teknologiske endringene vi 

står overfor. Tiltakene i Strategisk plan for frivillighet bygges rundt fokusområdene inkludering og 

deltakelse og modernisering/effektivisering/digitalisering. I tillegg presenteres tiltak knyttet til 

eldrehelse under kategorien helse og omsorg.  

 

Inkludering og deltakelse 

I Skien er det en stor bredde av frivillige lag og foreninger. Denne frivilligheten representerer mening, 

fellesskap og tilhørighet for enkeltmennesket, og varme, trygge lokalmiljøer for samfunnet. Den gir 

aktivitetstilbud til barn og unge, den er interessefellesskap og den er en arena for inkludering, 

integrering og nettverksbygging.  

 

Frivillig sektor er en viktig bidragsyter for å inkludere personer som deltar lite på samfunnsarenaer. 

Arbeid mot utenforskap og sosial ulikhet er et svært viktig innsatsområde i utviklingen av Skien. 

Dette gjelder spesielt for barn og unge. Med Fritidserklæringen (2022) er det en uttalt intensjon at 

kommune og frivillighet skal samarbeide for å gi alle barn mulighet til å delta i minst én organisert 

fritidsaktivitet – uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.  

 

Modernisering/effektivisering/digitalisering 

Det skal være enkelt å være frivillig i Skien. Kommunen ønsker å finne gode digitale løsninger som vil 

gjøre det enklere å drive en frivillig organisasjon – både når det kommer til søknadsprosesser, tilgang 

på lokaler og synliggjøring av egen organisasjon.  

 

Helse og omsorg (eldrehelse) 

Helsefrivilligheten er en viktig ressurs for Skien. Organisasjoner og frivillige sitter på verdifull 

kunnskap og erfaring innenfor områder som rus og psykisk helse, og de tilbyr aktiviteter og 

oppfølging som kommunen vanskelig kan tilby på egenhånd.  

 

Eldrehelse er et spesielt viktig tverrsektorielt fokusområde. Befolkningsfremskrivinger viser at antall 

eldre vil øke sterkt i årene som kommer. På den ene siden vil dette legge press på kommunens pleie- 

og omsorgstjenester. På den andre siden vil veksten i antall friske eldre kunne bidra til at enda flere 

ønsker å gjøre en frivillige innsats også overfor mottakere av helse- og omsorgstjenester. Samarbeid 

med frivillige organisasjoner og rekruttering av nye enkeltfrivillige vil kunne bidra til å løse de felles 

utfordringene vi står overfor i tiden fremover for å sikre den eldre befolkningen en trygg, aktiv og 

verdig alderdom.
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Handlingsplan 2022–2026 

 

Fokusområde: Inkludering og deltakelse 
 

I Skien har alle like muligheter til deltakelse i frivillige lag og foreninger 

 

Vi skal nå dette målet ved å: 

 legge til rette for den store bredden av frivillighet som vi har i Skien 

 stimulere til integrering og mangfold i det frivillige organisasjonslivet  

 etablere møteplasser for frivilligheten  

 

Inkludering og deltakelse 

Tiltak Ansvar 

1 Opprette fast stilling som frivillighetskoordinator 

 Overordnet ansvar for å følge opp vedtatte tiltak 

 Arbeide og samarbeide på tvers av kommunalområdene 

 Pådriver for innovasjon og nye former for samhandling 

Byutvikling, drift 
og kultur (BDK) 

2 Implementere Fritidserklæringen  
Fritidserklæringen sier at kommune, frivillighet og andre aktører skal 
samarbeide for at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst én 
fritidsaktivitet 

 Videreutvikle kontingentkasseordningen og fritidsfondet 

BDK 
 

3 Styrke samarbeidet mellom skolene og frivilligheten i Skien 

 Dette vil komme tydelig frem i Strategisk plan for oppvekst som 
utarbeides i 2023 

Oppvekst 

4 Sikre kontinuerlig dialog mellom kommunen og frivilligheten 

 Arrangere faste årlige møteplasser 
o Arrangementer, forum, kurs 

 Utrede muligheten for et frivillighetshus med kontorer og 
møtelokaler 

BDK 
Helse og velferd 
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Fokusområde: Modernisering/effektivisering/digitalisering 

 

I Skien er det enkelt å bli frivillig og å være frivillig 

 

Vi skal nå dette målet ved å: 

 synliggjøre frivilligheten i Skien 

 sikre gode rammevilkår for lag og foreninger 

 teste ut nye plattformer for samarbeid 

 

Modernisering/effektivisering/digitalisering 

Tiltak Ansvar 

5 Styrke arbeidet med synliggjøring av frivillige lag og foreninger i Skien 
 Videreutvikle og markedsføre nettsiden frivilligskien.no  
 Følge opp pilotprosjekt med ungfritid.no 
 Markedsføre frivillig.no 

BDK 

6 Fremlegge årsmelding for å synliggjøre hva kommunen har gitt i tilskudd 
til frivilligheten 

BDK 

7 Videreutvikle kommunens digitale foreningsregister BDK 

8 Gjennomgå og evaluere kommunale tilskuddsordninger og 
samarbeidsavtaler 

 Vurdere søkbare tilskuddsordninger 
 Vurdere bruk av anbud 

BDK 

9 Utrede muligheter knyttet til digitale plattformer og samhandling Helse og velferd 
BDK 

10 Gjennomgå rutiner og vilkår for lån/leie av kommunale bygg BDK 
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Helse og omsorg (eldrehelse) 

 

I Skien samarbeider kommunen og frivilligheten godt for å sikre alle trygge, aktive og verdige liv 

 

Vi skal nå dette målet ved å: 

 etablere arenaer for samarbeid og dialog mellom kommune og frivillighet  

 stimulere til frivillig innsats 

 

 

Helse og omsorg (eldrehelse) 

Tiltak Ansvar 

11 Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten 

 Identifisere utfordringer i kommunen og utarbeide tiltak i 
fellesskap (samskaping) 

 Finne egnete samhandlingsformer (råd, forum, møteplass) som 
sikrer god dialog mellom helse og velferd og helsefrivilligheten 

Helse og velferd 

12 Utvikle samarbeidet med sosiale entreprenører for å løse 
samfunnsutfordringer i kommunen 

Helse og velferd 
BDK 

13 Legge til rette for en aldersvennlig frivillighet 

 Følge opp Leve hele livet-satsingen for å gi eldre en trygg, aktiv 
og verdig alderdom 

 Invitere seniorer til frivillig innsats i samarbeid med frivilligheten 
o Bedre kommunikasjon 
o Tilpasset organisering i organisasjonene 
o Mer kunnskapsdeling og samarbeid mellom 

organisasjoner og tjenester 

Helse og velferd 
BDK 
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