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Kunnskapsgrunnlag om frivillighet 2020 

1 INNLEDNING 
Det er ca. 400 frivillige organisasjoner med adresse Hamar som er registrert i Frivillighetsregisteret i 
Brønnøysund (2021). Dette omhandler kunst- og kulturorganisasjoner, idretten, interesseorganisasjoner, 
politiske, religiøse og humanitære organisasjoner. Frivillig sektor er betydningsfull både for demokratiet, 
velferden og den generelle samfunnsutviklingen. Frivillige organisasjoner er verdiformidlere, 
kulturformidlere og skaper identitet, fellesskap og sosial omgang mellom mennesker i lokalmiljøet. 

Kommunen er tilrettelegger og samarbeidspartner for frivilligheten, og i noen tilfeller rekrutterer 
kommunen selv frivillige til oppgaver og tjenester. Det finnes dessuten en rekke profesjonelle 
organisasjoner og aktører innenfor både humanitært og kulturelt område, men i dette grunnlaget er det 
organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret som omfattes. Frivilligheten brukes som en 
fellesbetegnelse på disse.  

Frivilligheten har stor betydning for menneskers tilhørighet til sitt hjemsted, enten det er gjennom aktiv 
deltakelse i et idrettslag, som publikum på en konsert med et lokalt kor eller som mottaker av en tjeneste 
levert av en frivillig organisasjon. Innbyggerundersøkelsen (2018) viser at befolkningen i stor grad er 
tilfreds med Hamar som bostedskommune, og undersøkelsen viser høyere tilfredshet i 2018 enn i 2013. 
Respondentene er mest tilfreds med muligheten til natur- og friluftsliv, tilgang på sport- og idrettstilbud og 
mulighetene til å utøve sine fritidsaktiviteter.  

Hamar kommunestyre vedtok i 2010 «Frivillighetspolitikken i Hamar», som er en felles, overordnet 
plattform for samarbeidet mellom frivillig sektor og Hamar kommune.  
I kommuneplanens mål om at Hamar skal være en trygg og inkluderende kommune med rom for alle, er 
frivilligheten framhevet som en viktig samarbeidspartner.  

I forbindelse med inngåelse av samhandlingsavtale med Hamar Frivilligsentral (2019) tok kommune-
direktøren initiativ til utarbeiding av et kunnskapsgrunnlag om kommunens samarbeid med - og 
økonomiske bidrag til frivilligheten generelt. Dette er forankret i kommunal planstrategi for perioden 
2020-2023, der det er lagt opp til at kommunen skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om frivillige 
organisasjoner og kommunens samarbeid med dem, hvor også frivilligsentralen inngår. I følge 
planstrategien skal kunnskapsgrunnlaget, med bakgrunn i et verbalforslag fra Venstre om å etablere et 
ensomhetsombud, belyse ensomhet i Hamarsamfunnet og frivillighetens bidrag for å forebygge ensomhet.  
 

1.1 Bakgrunn for dokumentet 

Med utgangspunkt i kommunal planstrategi 2020-2023 legger kommunedirektøren fram et 
kunnskapsgrunnlag som beskriver frivilligheten i Hamar, samarbeid med kommunen og kommunale 
tilskudd til lag og foreninger. Hvis formannskapet vedtar å utarbeide en frivillighetsplan vil omfanget av 
ensomhet i Hamarsamfunnet og aktuelle tiltak, herunder et ensomhetsombud, bli vurdert.  

Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget med analyse av hovedutfordringene beslutter formannskapet 
om det er behov for en ny frivillighetsplan, eller om det er andre tilnærmingsmåter som er mer virksomme 
for å møte utfordringene og legge til rette for ønsket utvikling. Alternativer kan være en utredning med 
anbefalinger til handlings- og økonomiplanprosessen, utviklingsarbeid i samarbeid med andre 
lokalsamfunnsaktører (samskaping) eller videreføring av gjeldende frivillighetspolitikk, eventuelt med 
revidering av handlingsdelen. 
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1.2 Hva er frivillighet? 

ILO (International Labour Organization) definerer frivillig arbeid som: «ikke-obligatorisk arbeid, det vil si 
den tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter - enten gjennom en organisasjon, eller 
direkte overfor andre utenfor egen husholdning - uten å ta betalt». Definisjonen vektlegger at frivillig 
arbeid innebærer at tjenesten eller aktiviteten blir foretatt uten at det utbetales lønn. I tillegg må 
tjenesten eller aktiviteten være til fordel for samfunnet, miljøet, eller andre enn nære slektninger eller 
personer som kan regnes til egen husholdning. 

Frivillighet Norge benytter begrepene frivillig organisasjon og ideell ikke-fortjenestebasert aktør når de 
skal definere hva en frivillig organisasjon er: 

Frivillig organisasjon  

 er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke- 
fortjenestebasert og ikke-offentlig basis, jf. definisjonen i frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4 

 baserer en vesentlig del av driften på medlemskontingenter, gaver, innsamlede midler og/eller 
frivillig arbeidsinnsats 

 kan være en forening (lag, forbund, nettverk eller en paraplyorganisasjon) med medlemmer og 
demokratisk oppbygging, eller 

 en stiftelse eller ideelt aksjeselskap som ikke deler ut midler eller som bare foretar utdelinger til 
frivillig virksomhet, jf. definisjonen i frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4 

Ideell ikke-fortjenestebasert aktør på helse- og omsorgsfeltet er en økonomisk virksomhet som: 

 drives som ikke-fortjenestebasert foretak. Det vil si at eventuelt overskudd investeres i driften av 
virksomheten eller tilfaller organisasjonens formål, det blir ikke utbetalt som fortjeneste til private 
eiere 

 er registrert i Frivillighetsregisteret 

 eies av, eller har sitt utspring i, en stiftelse eller frivillig organisasjon med demokratisk oppbygging 
og høy grad av delaktighet og medbestemmelse 

 representerer en merverdi i form av sin pionerrolle, sitt brukerperspektiv, sin tilgang på frivillige 
og/eller likepersoner, sin rolle som talerør for brukergrupper, den høye tilliten virksomheten har 
og/eller det helhetlige perspektivet som ligger til grunn for arbeidsmetode og driftskonsept 

Et eksempel på ideell ikke-fortjenestebasert aktør i Hamar er Crux Hamartiltakene. I 2021 driver Crux disse 
aktivitetene: Utstyrsordningen BUA, BARM oppfølgingssenter og Værestedet arbeideren. 

Enkeltfrivillige og kommunale frivillige 
En del kommuner er opptatt av at frivillighetspolitikken også må favne enkeltfrivillige, dvs. personer som  
ikke ønsker binde seg til én spesiell organisasjon eller tegne medlemskap. I Hamar er Home Start og 
kulturhusvennene eksempler på at kommunen selv rekrutterer frivillige til oppgaver og tjenester.  
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2 NASJONALE OG KOMMUNALE RAMMEBETINGELSER OG 

FORUTSETNINGER 

2.1 Nasjonale mål og føringer 

 
St.meld. 10 (2018-2019): Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig.  
Den statlege frivilligheitspolitikken 

Frivillighetspolitiske mål: 
- bred deltakelse 
- en sterk og uavhengig sektor 
- forenklingsreform 
- en samordnet frivillighetspolitikk 

Lokal frivillighetspolitikk: 
-     kommunene bør i samråd med lokal frivillighet utforme egen frivillighetspolitikk 

Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor – KS og Frivillighet Norge 
Dette er en avtale mellom frivilligheten ved Frivillighet Norge og KS kommunal sektor inngått i 2017. 
Avtalen skal revideres i 2021. Den inneholder blant annet sentrale prinsipper for samarbeid mellom frivillig 
og offentlig sektor. Partene anbefaler kommunene å utvikle liknende avtaler lokalt og regionalt mellom 
frivillig og offentlig sektor. Avtalen er viktig i Frivillighet Norges frivillighetspolitiske arbeid lokalt og 
regionalt. 

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015-2020 
Strategien er utarbeidet i samarbeid mellom Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet. 
Strategien 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. 

Leve hele livet  (Meld. St. 15 (2017-2018)) 
Leve hele livet er regjeringens kvalitetsreform med mål om at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å 
mestre livet. Kommunen skal utarbeide en plan som viser hvordan reformen skal gjennomføres lokalt.  
 

2.2 Hamar kommunes visjon, mål og føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 
Visjonen i kommuneplanen er: Hamar – innlandets urbane hjerte 

Hovedmålene er: 
1. I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet 
2. I 2030 er Hamar en kunnskaps by med landsledende utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor 

innovasjonskraft  
3. I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune hvor det er lett å leve miljøvennlig  
4. I 2030 er Hamar en av landets beste kommuner for barn og ungdom  
5. I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune med rom for alle  
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I kommuneplanen er frivillige lag og foreninger framhevet som viktige samarbeidspartnere for å skape 
tilhørighet og deltakelse i lokalsamfunnet. Hamar kommune vil støtte frivilligheten som gir viktige bidrag i 
utviklingen av lokalsamfunnet. 

Temaplan for kultur 2019-2025 
Kulturplanen har fire satsingsområder: 

 I 2025 er det kulturopplevelser året rundt i Hamar  

 I 2025 er kulturen i Hamar tilgjengelig for alle 

 I 2025 gleder alle i Hamar seg over å ha et aktivt liv 

 I 2025 er det engasjerende å være barn og ungdom i Hamar 

Frivilligheten er en viktig bidragsyter på alle disse satsingsområdene. Hamar vil støtte frivilligheten, f.eks. 
er tilskuddsordningene er viktige virkemidler for å sikre et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. 

Det er sosiale forskjeller i barns deltagelse i fritidstilbud. Kommunen, må sammen med frivillige 
organisasjoner og andre, legge til rette for at alle barn kan delta på sosiale arenaer, samt videreutvikle 
kompetansemiljøer for utsatte grupper. 

Arrangement og aktiviteter skal koordineres mellom private, frivillige og offentlige tilretteleggere.  
 
Kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2030  
I helse- og omsorgsplanen er ett av satsingsområdene: Frivillige og pårørende som ressurs. Hamar 
kommune skal videreutvikle samarbeidet med innbyggerne, brukerne, pårørende og frivillige. 

Frivillige og pårørende yter en viktig innsats i dagens helse- og omsorgstjeneste. Deltakelse i frivillige 
aktiviteter har også en egenverdi og bidrar til økt trivsel og sosiale nettverk. Hamar kommune ønsker å 
inngå mer forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner, bl.a. ved å styrke Frivilligsentralens 
koordinerende rolle. 
 
Reformen «Leve hele livet» i Hamar  
Kommunestyret vedtok 24.02.21 at arbeidet med reformen i Hamar skal bygge på seks satsingsområder, 
hvorav ett av dem er «Å styrke helse- og omsorg sitt samarbeid med frivilligheten som en del av 
kommunens helhetlige frivillighetspolitikk».  
 

2.3 Gjennomgående tema 

Med utgangspunkt i kommuneplanen har kommunen valgt tre gjennomgående tema som skal vurderes i 
alle planprosesser: 

• Miljø og klima  
• Folkehelse  
• Mangfold og integrering 
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3 FORSKNING OM TRENDER I FRIVILLIGHETEN 
Frivillig arbeid har en sterk tradisjon i Norge, med høy deltakelse og bred rekruttering. Forskere ved 
Institutt for samfunnsforskning og Universitetet i Bergen har undersøkt hovedtrender i frivillighetens 
utvikling de siste tiårene (Enjolras og Strømsnes 2018).  

Forskerne har funnet flere sentrale utviklingstrekk som blant annet henger sammen med hvordan ny 
teknologi og nye generasjoner med frivillige gjør at frivilligheten endrer karakter.  De finner at flere ønsker 
å realisere sine personlige mål, heller enn å la sin frivillige innsats styres av målene og interessene til en 
bestemt organisasjon. 

Endringene beskrives i seks utviklingstrekk:  

 Færre langvarige medlemskap 

 Organisasjonene må tilpasse seg selektive medlemmer 

 Organisasjonene er svekket i områder der folkebevegelsene tradisjonelt var sterke 

 Antallet nasjonale organisasjoner øker 

 Færre religiøse organisasjoner 

 Forholdet mellom stat og sivilsamfunn er i endring 

Tradisjonelt har frivillig innsats i stor grad vært knyttet til langvarig medlemskap i bestemte organisasjoner. 
Over tid har mengden kortsiktig frivillig arbeid økt, for eksempel i forbindelse med festivaler og 
sportsarrangementer. 

Med mer løst tilknyttede frivillige blir det også mindre deltakelse i meningsdannelse og 
beslutningsprosesser i organisasjonene. Når de frivillige mister interessen eller er misfornøyde med 
organisasjonen, forlater de den, i stedet for å uttrykke sin misnøye. 

De siste tiårene har antall nasjonale organisasjoner, som for eksempel Skeiv Ungdom, økt. Mange av dem 
er orientert mot samfunnsspørsmål og har som mål å delta i og påvirke politikkprosesser i bestemte saker. 
Forskerne mener at et av utviklingstrekkene som gjør dette mulig er digitaliseringen, som gjør at en 
organisasjon kan spille en meningsfylt rolle omkring i landet, uten å måtte opprette og drive så mange 
kostbare og arbeidskrevende lokalavdelinger. 

Nye kommunikasjonskanaler gir nye muligheter til å knytte medlemmer sammen og legge til rette for 
samarbeid og dialog internt i organisasjonen, uavhengig av geografi. 

Innvandrere deltar i hovedsak mindre i frivillighet enn etniske nordmenn. Samtidig foregår deltakelsen 
deres ofte i frakoblede lokale og nasjonale organisasjoner som arbeider med temaer knyttet til religion, 
kultur og internasjonale aktiviteter.  

Det har også skjedd endringer i forholdet mellom staten, de frivillige organisasjonene og kommersielle 
aktører, særlig på helse- og sosialfeltet. Forskerne mener at den mest iøynefallende utviklingen er økt bruk 
av kommersielle tilbydere og fritt brukervalg i helse- og velferdstjenester, blant annet innen barnehager, 
helse, psykiatri og rusbehandling. Dette kan gi et bredere utvalg av tilbydere, men på noen felter kan en 
slik anbudslogikk gi lite rom for de frivillige organisasjonenes særpregede tilbud. Resultatet kan bli at man 
svekker de frivillige velferdsleverandørene, til tross for alle politiske løfter om å prioritere og hjelpe dem. 
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3.1 Er frivillig arbeid løsningen på framtidas velferdsutfordringer? 

Mange i det offentlige Norge har optimistiske forventninger til hva som kan komme ut av mer samarbeide 
med ideelle organisasjoner og frivillige enkeltmennesker. Men dette er langt fra noe nytt i Norge.  
SSB sine tall på området forteller at det i 2013 ble utført nærmere 140 000 årsverk med frivillig arbeid i 
Norge. Verdien av dette arbeidet var nesten 77 milliarder kroner. 

Som svar på velferdsstatens utfordringer tenker mange politikere både til høyre og venstre likt, at ideelle 
organisasjoner og frivillige enkeltmennesker bør bidra mer. Flere snakker nå om «Den tredje løsningen», 
kommune 3.0, samarbeid eller samskaping. 

Agderforskning (2016) har evaluert et forsøk med samarbeid mellom frivilligheten og kommunen i Arendal 
kommune «Med hjerte for Arendal». 

Noen erfaringer fra Arendal:  

 En erfaring fra Arendal er at alle forsøk på å underordne frivilligheten kommunale agendaer, er 
dømt til å mislykkes. Kommunen bør ikke styre de frivillige, men samarbeide med dem 

 En annen erfaring er at hele kommunen må delta. Om en del av kommuneadministrasjonen 
utbasunerer storslåtte planer om samarbeide, mens frivillige møter stengte dører i andre deler av 
kommunen, så rakner fort tilliten 

 Etter at kommunen har koblet de riktige aktørene sammen, så bør den trekke seg tilbake og slippe 
kontrollen. Da bør hver av de frivillige aktørene få holde på med det de er best til 

 Nok en erfaring fra studien av det frivillige arbeidet i Arendal, er at ting tar tid. Desto flere 
samarbeidspartnere, desto mer komplisert er det å samarbeide. Tillitsskaping er en nøkkel til å 
lykkes, ser forskerne ved Agderforskning. Men å skape tillit tar altså tid 

Samtidig viser studien fra Agderforskning gevinster fra satsing på frivillige aktører, kanskje først og fremst i 
form av økt engasjement. Forskerne så at ulike samarbeidsprosjekter på kryss og tvers i Arendal, bidro til 
en mer effektiv koordinering av ressurser i lokalsamfunnet. Folk ble kjent med hverandre på helt nye måter 
og kommunen erfarte at hver aktør var i stand til å bidra med sin spesialkompetanse og utfylle hverandre. 
Ett eksempel er et prosjekt for å bekjempe barnefattigdom og aktivisere unge. Her har lokale idrettslag, 
Kirkens Bymisjon og Arendal kommune gått sammen om å tilby fritidsaktiviteter til barn som ikke har 
samme adgang til dette som andre barn. Det samlede tilbudet til denne målgruppen i Arendal ble mye 
bedre enn om bare en av aktørene hadde satt i gang med et slikt prosjekt på egen hånd.  
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4 STATUS FOR OPPFØLGING AV FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN  

Frivillighetspolitikken fra 2010 er en felles, overordnet plattform for samarbeidet mellom frivillig sektor og 
Hamar kommune. Dokumentet er todelt hvor den første delen er en felles, overordnet plattform med 
verdigrunnlag, styrende prinsipper og overordnet mål. I del to legger kommunen opp til et videre 
samarbeid med frivilligheten om å beskrive modeller og virkemidler for samarbeidet og de konkrete 
oppgaver det skal samarbeides om. Et forslag er å opprette et frivillighetsutvalg til dette arbeidet.  

Konkretisering av Hamar kommunes frivillighetspolitikk og status for oppfølging:  

 En person/ett sted å henvende seg til i Hamar kommune 
Status: Kultur og frivillighet er det kommunalområdet som har et særlig ansvar for dialog med 
frivilligheten. For øvrig er servicekontoret kommunens naturlige kontaktpunkt for henvendelser 

 Felles nettside for frivillighet 
Status: Ikke gjennomført. Det jobbes nå med ulike digitale løsninger i kommunen, blant annet en 
felles synliggjøring av lag og foreninger. Det er mange ulike behov fra frivillighetens og kommunens 
side, det kan synes vanskelig å finne en løsning som dekker alle disse.  

 Møtelokaler 
Status: Det er tilgjengelige møtelokaler i rådhus og kulturhus/bibliotek som benyttes.  Kommunen 
har nylig anskaffet et digitalt utleiesystem (Book Up) som skal brukes til å administrere all utleie av 
idrettsanlegg og lokaler, dette vil forenkle administrering og oversikt både for brukerne av disse og 
kommunen som utleier. Dette systemet kan også brukes til bestilling av møtelokaler, bestille tid 
hos saksbehandler eller til bestilling av vielser.  

 Utleie/formidling av anlegg og utstyr 
Status: Ikke iverksatt av flere grunner; kommunen bør ikke konkurrere med næringslivet, utleie av 
utstyr krever vedlikehold og oppfølging og det er lite etterspørsel etter dette rettet til kommunen.  

 Hjelp til regnskap, opplæring i styrearbeid 
Status: Ikke iverksatt og det er liten opplevd etterspørsel etter det i dag. Innen idretten ivaretas 
dette behovet gjennom egen krets og/eller forbund 

 Tilskudd til lederopplæring, eventuelt lønn 
Status: Kompetanseheving er et satsingsområde i temaplan kultur og vil bli tatt med i revidering av 
forskrift for tilskudd 

For å konkretisere modeller og virkemidler for samarbeidet med frivilligheten ble det opprettet et 
frivillighetsutvalg med politiske representanter, Frivilligsentralen, Røde Kors og administrasjonen.  
Utvalget opphørte i 2015 på grunn av opplevd mangel på mandat og formål – dette i enighet mellom 
frivilligheten, politisk representasjon og administrasjon. 

Hovedfokuset for utvalget var å arrangere en årlig Frivillighetsmønstring, i samarbeid med organisasjonen 
Junior Chamber International. Arrangementet ble videreført av JCI og administrasjonen etter at utvalget 
opphørte. I 2019 ble arrangementet omdefinert til Frivillighetstorget og Idrettens dag med større fokus på 
aktivitet og rekruttering. I 2020 ble det avlyst pga. pandemien, men skal etter planen skal tas opp igjen. 

Administrasjonen erfarer at frivillighetspolitikken i dag, elleve år etter at den ble vedtatt, har svak 
forankring så vel i organisasjonene som i kommunen. Frivilligheten har derfor ikke i denne omgang vært 
invitert til å evaluere dokumentet. Når kommunestyret velger hvordan kunnskapsgrunnlaget om frivillighet 
skal følges opp, enten det blir et planarbeid eller et annet utviklingsgrep, vil dialog og samarbeid med 
frivilligheten være en viktig del av arbeidet. Det blir viktig i det videre arbeidet å sikre eierskap til 
frivillighetspolitikken både hos kommunen og frivilligheten slik at en sikrer målretting og gjennomføring.  
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5 KOMMUNALE VIRKEMIDLER OG HANDLINGSROM 
Kunnskapsgrunnlaget om frivilligheten i Hamar er basert på en beskrivelse av de viktigste aktørene i 
frivillighetspolitikken. Disse er staten, kommunene, frivilligsentralene, organisasjonene selv og Frivillighet 
Norge.  

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Organisasjonen arbeider for 
en helhetlig frivillighetspolitikk som sikrer vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk 
kultur og samfunnsliv. De jobber med å bistå kommunene med å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk.  

Kommunene er tilretteleggere og samarbeidspartnere for frivillige lag og foreninger, og har grovt sett disse 
virkemidlene: 

 Frivillighetsplan eller lokal frivillighetspolitikk 
Et felles utgangspunkt/ styringsdokument utviklet i samarbeid mellom frivilligheten og kommunen 

 Dialog og samhandling  
Dette kan ta ulike former, f.eks. et kontaktpunkt i kommuneorganisasjonen, eller faste 
møtepunkter mellom kommunen og frivilligheten 

 Informasjon, markedsføring og rekruttering  
Ulike løsninger for oversikt over organisasjoner og aktiviteter, aktivitetskalender, formidling av 
gode historier, frivillighetsmønstring, osv.  

 Tilskuddsordninger og overføringer 
Dette kan være kommunale tilskuddsordninger, informasjon om tilskuddsordninger lokalt, 
regionalt og nasjonalt (Tilskuddsportalen), utviklingsarbeid/forenkling av tilskuddsordninger og 
rutiner, etc. Det er også kommunale driftstilskudd og kjøp av tjenester 

 Kommunale lokaler og arenaer 
Ordninger for utlån og utleie av lokaler og arenaer til frivilligheten, informere om dette 

 Kompetanseheving  
Kommunen kan tilby opplæring og veiledning i ut fra frivillighetens behov, som styrearbeid og 
regnskap, søknadsskriving eller kompetanse som er nyttig for de frivillige i ulike aktiviteter 

 Samarbeid om felles interesser i lokalsamfunnet  
Dialog mellom kommunen og frivilligheten om behov/utfordringer i lokalsamfunnet, med 
samarbeid i mer eller mindre formalisert form, f.eks. samarbeidsavtaler 

 Frivillig sektor som medvirkningsaktør 
Frivillige lag og foreninger inviteres til medvirkning i kommunens plan- og utviklingsarbeid for 
utvikling av lokalsamfunnet og tjenestetilbudet 
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6 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 

6.1 Frivilligheten i Norge 
 

 

 
Frivillighet Norge har i perioden 2016-2020 gjennomført kartlegginger av frivilligheten i 33 norske 
kommuner og to bydeler i Oslo, deriblant i Hamar i 2017 (se neste avsnitt). 

Kartleggingene er presentert i en felles rapport: Utfordringer, muligheter og samarbeid. En rekke 
hovedfunn fra denne kartleggingen er interessante i arbeidet med dette kunnskapsgrunnlaget, fordi det til 
dels er ferskere data enn vår egen kartlegging fra 2017, og fordi det samsvarer med og forsterker funnene 
fra denne. 

Kort om undersøkelsen 
Alt i alt har 3 750 organisasjoner deltatt. Kulturorganisasjoner og idrettsorganisasjoner utgjør hoveddelen, 
etterfulgt av lokalmiljø/bostedsorganisasjoner, tros/livssyn, rekreasjon/sosiale foreninger og helse/sosiale-
tjenester samt politikk/interesseorganisasjoner.  
 
Hovedfunn 

 Nær 40 % av organisasjonene oppgir å ha en stabil medlemsmasse, 39 % oppgir økt 
medlemsmasse og 22 % har hatt nedgang de siste fem årene 

 Rekruttering oppfattes som forholdsvis vanskelig, det noe lettere å rekruttere medlemmer enn 
tillitsvalgte og frivillige 

 Kommunal støtte oppgis som en av de vanligste inntektskildene og 55 % oppgir at de mottar dette 
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 Vanligste samarbeid er med andre lag og foreninger (70 %) og dernest med kommunen (63 %),  
31 % samarbeider med næringslivet 

 Det er flest idretts-/kultur-/lokalmiljø og bostedsorganisasjoner (f.eks. velforeninger) samt 
frivilligsentralen som oppgir samarbeid med kommuner 

Videre oppgir organisasjonene følgende om samarbeid:  

 82% av de som ikke samarbeider med kommunen i dag kan tenke seg å gjøre det 

 98 % av de som samarbeider med kommunen ønsker å fortsette og/eller samarbeide mer 

 78% opplever at kommunen ønsker å samarbeide med frivilligheten  

 79 % er fornøyd med samarbeidet med kommunen  

 73 % av organisasjonen ønsker at kommunen skal legge til rette for faste møter med frivillige lag 
og foreninger i kommunen 
 

6.2 Frivilligheten i Hamar 

Frivillighet Norge utførte på oppdrag fra Hamar kommune i 2017 en kartlegging av frivillige lag og 
foreninger i kommunen. Undersøkelsen ble sendt ut til 398 registrerte foreninger med adresse Hamar i 
Brønnøysundregisteret, med en svarprosent på 34 % (132 respondenter).  

Deltakere i kartleggingen fordelt på organisasjonstype og deres andel (N=132) 

Kulturorganisasjoner  24 % Politikk/interesse-organisasjoner  7 % 

Idrettsorganisasjoner  19 % Lokalmiljø-organisasjoner 6 % 

Organisasjoner på helsefeltet 16 % Internasjonale organisasjoner  6 % 

Rekreasjonsorganisasjoner 9 % Tros- og livssynsorganisasjoner 5 % 

 
Administrasjonens vurdering er at en svarandel på 34 % blant frivillige organisasjoner er bra. Likevel antar 
vi at store organisasjoner og organisasjoner med ansatte kan være overrepresentert.  

Hovedfunn 

 Organisasjonenes aktivitetsnivå viser at 56 % har daglige eller ukentlige aktiviteter og ytterligere 28 
% har månedlige aktiviteter 

 Foreningenes frivillige innsats gjennom året målt i timer varierer, blant de som rapporterer om 
høyst aktivitetsnivå rapporterer 18 % om mer enn 5000 timer, 12 % mellom 1 000 og 5 000 timer 
og ytterligere 18 % jobber mellom 500 og 1 000 timer 

 Økonomi er den utfordringen som rapporteres av flest organisasjoner. Foreningen har høyest 
utgifter til lokaler og arrangementer 

 Den viktigste inntektskilden er medlemskontingenten for mange organisasjoner, andre nevner 
loppemarkeder og basarer være viktigere. Blant de som mottar midler fra kommunen mener 41 % 
at dette er betydelig eller stor del av inntektene 

 Medlemstallet er stabilt eller har økt i siste femårsperiode for 80 % av organisasjonene, mange 
beskriver rekruttering som en utfordring 

 Blant respondentene er det 65 % av organisasjonen som samarbeider med kommunen, 66 % 
samarbeider med andre organisasjoner og 47 % rapporter at de samarbeider med næringslivet 

Frivillighet Norge vurderer aktivitetsnivå i organisasjonene i Hamar som høyt sammenlignet med andre 
kommuner som har gjennomført tilsvarende kartlegging.  
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Om samarbeidet med kommunen mener 79 % av de som har slikt samarbeid at det er vellykket og 95 % av 
disse at de ønsker å samarbeid mer. Samarbeidet handler om et bredt spekter av aktiviteter rydding av 
friluftarealer, drift av verneverdige bygninger, søppelplukking, snørydding, stell av offentlige uteområder, 
beredskap og skilting, til danseforestillinger, 17. mai-aktiviteter, ski-stafetter, stolpejakt og diverse 
mesterskap.  
 
Som forbedringspunkter i samarbeidet med kommunen er det mer og bedre kommunikasjon som nevnes 
av flest foreninger. Mange er fornøyde, men skulle gjerne likt å bli tatt med i dialog om nye prosjekter 
tidligere. Hele 84 % ønsker faste møter med kommunen, men respondentene har litt ulikt syn på hvordan 
slike møteplasser bør se ut. Flere påpeker at det ikke er ønskelig med møter bare for møtets skyld, men at 
kommunen heller kan bli flinkere til å sende ut informasjon jevnlig digitalt. Fysiske møter kan enten være 
spesifisert på tema, eller generelle kurs i temaer som angår mange. 

Frivillighet Norge gav følgende anbefalinger til Hamar basert på kartleggingen:  
 Ta vare på, og styrk frivilligheten i kommunen 

 Etabler et frivillighetsforum 

 Etabler en helhetlig frivillighetspolitikk 

 Opplæring av ansatte i kommunen 
 

6.3 Samarbeid mellom frivilligheten og Hamar kommune 

Kommunalområde Kultur og frivillighet har gjennomført en enkel kartlegging av samarbeidsområder 
mellom kommunale virksomheter og ulike deler av frivillig sektor. Kommunalområdene rapporterte om 
samarbeid med frivilligheten om tilbud til et bredt spekter av målgrupper: barn i lavinntektsfamilier, 
utsatte ungdomsgrupper, innvandrere, familier med støttebehov, feltet rus/psykisk helse og eldre.  

Tilbakemeldingene fra kommunalområdene viser at de benytter ulike samarbeidsformer og – tiltak, og at 
disse i liten grad er formalisert i avtaler eller vedtak.  

Kommunen tilbyr driftstilskudd til lag og foreninger og utleie av lokaler til fritidsaktiviteter (skolelokaler, 
kulturhus, idrettsanlegg/gymsaler/haller etc.). Kommunen abonnerer på Tilskuddsportalen.no som gir lag 
og foreninger, samt kommuneansatte, informasjon og tilgang til å søke på ulike støtteordninger.   

Statistikk viser at lag og foreninger i Hamar fikk tildelt kr 599 000 i 2020 fra ulike tilskuddsordninger 
gjennom Tilskuddsportalen.no. Dette er basert på tall organisasjonene selv rapporterer til 
Tilskuddsportalen. Driftstilskudd fra kommunen kommer i tillegg (se egen oversikt punkt 6.5). 
 
Kommunen er også bindeledd mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektorater (Bufdir) og frivilligheten i 
forhold til tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, samt mellom Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDI) i forhold til tilskuddsordningen Integreringsarbeid i frivillige organisasjoner.   

Hamar kommune ved Helse og omsorg har i 2021 søkt om og fått innvilget kr 300 000 i støtte fra 
Statsforvalteren til prosjekt samhandling frivillig innsats.  

Noen virksomheter rekrutterer egne frivillige til aktiviteter i kommunal regi. Et eksempel er Home Start 
Familiekontakten der formålet er å bidra til en god start for barn og støtte til familiene. I 2019 ga 36 
frivillige bistand til 102 barn i 51 familier.  



13 
 

Kunnskapsgrunnlag om frivillighet 2020 

Et annet eksempel er Hamar kulturhus som helt fra oppstarten har rekruttert kulturhusvenner. De er 
vertskap ved alle husets arrangementer og står for publikumsmottak, billettkontroll, garderobevakt, 
ordensvakt etc.  

Omsorgssentrene har også egne frivillige i form av venneforeninger (som gjerne består av pårørende), som 
bidrar med ulike trivselstiltak.  

Under pandemien har det vært tett samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.  
I vaksinasjonsprogrammet deltar frivillige fra Hamar Røde Kors, Vang Røde Kors, Hamar Sanitetsforening, 
Lions Club Storhamar og Lions Club Vang i mottak/veiledning og med observasjon etter at vaksinasjonen er 
gjennomført. 
 

6.4 Hamar Frivilligsentral 

Frivilligsentralene i Norge skal være en lokal forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og 
behov. Den skal initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige 
ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. Den skal være åpen for alle, utvikles av de som er tilknyttet 
sentralen og drives av en lønnet ledelse. 

I Hamar drives Frivilligsentralen av et eget styre, med ansatt daglig leder og en medarbeider, og med 
tilskudd fra kommune og stat. I årsmeldingen for 2020 oppgir Frivilligsentralen at de, sammen med 
Pensjonisthjelpen, yter bistand tilsvarende 17 årsverk i normalår (lavere i 2020 pga. Covid). 
Frivilligsentralen hjelper til med forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom målrettet samarbeid, 
og er for alle mennesker, fra de yngste til de eldste. En viktig del av arbeidet er nettverksbygging. De bidrar 
til å skape lokale møteplasser og legger til rette for samarbeid og samhandling for lokal frivillig virksomhet.  

I 2019 inngikk Hamar kommune v/ Kultur og frivillighet og Hamar Frivilligsentral en intensjonsavtale. 
Formålet er å sikre et tett samarbeid mellom partene om å tilrettelegge for lokale møteplasser som knytter 
enkeltmennesker og organisasjoner sammen. Hensikten med det er å skape et godt frivillig miljø og gode 
aktivitetstilbud for kommunens innbyggere som et supplement til kommunens tjenestetilbud.  

Hamar Frivilligsentral samarbeider blant andre med Helse og omsorg, Home Start og Hamar kulturhus.  
Frivilligsentralenes dataverktøy Frida brukes for å koble frivillige mot ulike behov innen Helse og omsorg.  
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6.5 Overføringer til frivillighet og humanitært arbeid 

 

Fra 2021 er det i budsjettrammene til Kultur og frivillighet avsatt 1 000 000 til ulike søknader fra 
frivilligheten og øremerket kr 100 000 til Kirkens SOS.  

Hamar kommune overfører i tillegg driftstilskudd til Stiftelsen Crux, Nok. Hamar (tidligere SMISO), Sagatun 
brukerstyrt senter og Blå kors Barnas stasjon. Dette er regulert gjennom samarbeidsavtaler og 
interkommunalt samarbeid.   
 

6.5 Frivilligheten i Hamar sammenliknet med andre kommuner 

 
Norsk kulturindeks (Telemarksforskning) 
Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner hvor 
kommunene sammenliknes og rangeres. Kulturindeksen består av 38 indikatorer fordelt på 10 kategorier 
og henter informasjon fra registerdata fra offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.   
Hamar har de siste årene ligget høyt i kulturindeksen og kom i 2020 på 6. plass blant landets kommuner.  

Helse og omsorg

Organisasjonsnavn 2016 2017 2018 2019 2020

LPP Hedmark 30 000           30 000           30 000           30 000           30 000           

Mental helse Hamar 60 000           60 000           60 000           60 000           60 000           

Nok. Hamar (tidl. SMISO) 166 186        131 158        153 000        157 824        257 500        

Leve 30 000           30 000           30 000           30 000           30 000           

Kultur og frivillighet

Hamar Frivilligsentral 937 466        956 215        1 270 559     2 320 135     2 392 059     

Seniorsenteret Velferden 875 931        893 449        906 851        932 243        1 113 948     

Salgsbua Hamar og Vang 105 123        107 225        108 834        109 139        228 510        

Driftstilskudd kultur- og idrettsorg. 1 777 720     1 663 840     1 689 900     1 795 600     1 851 300     

Nærmiljøtiltak 70 000           320 000        92 000           175 000        

Kunst- og kulturtiltak 255 000        883 000        761 700        497 500        383 000        

Festivaler 960 000        960 000        975 000        975 000        995 000        

Samarbeidsavtaler 585 000        965 000        

Arrangement (kommune/frivillighet) 3 250 000     2 956 312     4 726 053     

Familie  og levekår Opplæring og oppvekst

Cafe Uno 140 000        140 000        140 000        70 000           144 000        

Natteravnene 15 000           10 000           10 000           10 000           10 000           

Hamar Frivilligsentral 140000 -                 -                 -                 -                 

Hamar Røde Kors 20 000           -                 -                 -                 -                 

Hedmark Røde Kors 300 000        -                 -                 -                 -                 

Leve Hedmark 30 000           -                 -                 -                 -                 

LPP Hedmark 30 000           -                 -                 -                 -                 

Mental helse Hamar 91 000           -                 0 -                 -                 

RIO Innlandet 30 000           30 000           0 -                 -                 

Stiftelsen Utafor - Innafor 100 000        

5 993 426     6 064 887     9 705 844     10 620 753   13 361 370   
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Frivillighet er én av kategoriene i kulturindeksen med 7 indikatorer og utgjør 10 % av den samlede score 
som kommunen får.  I resultatene for Hamar er kommunens score sammenliknet med verdiene for fylket 
og landet.  

Ungdata 
Ungdata-undersøkelsen i 2020 viser at 70 % av ungdom på videregående synes kulturtilbudet i kommunen 
er bra (58 % i Norge), 45 % er med i organiserte aktiviteter (46 % i Norge). 

For ungdomsskoletrinnet viser tallene fra sist gjennomførte undersøkelse i 2016 at 81 % var fornøyd med 
kulturtilbudet (57 % i Norge) og 62 % var med i en fritidsorganisasjon (64 % i Norge).  
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7 ANALYSE OG HOVEDUTFORDRINGER 

Frivilligheten har en egenverdi og frivillig aktivitet er i 
seg selv et gode. Samtidig fyller frivilligheten viktige 
funksjoner som gagner samfunnet.  

Norge er av de landene hvor folk stoler mest på 
hverandre, og frivillige organisasjoner nyter høyere 
tillit enn de fleste offentlige og politiske institusjoner. 
Frivillige organisasjoner gir mulighet til å treffes på 
tvers av andre skillelinjer i samfunnet. 
Organisasjonene er demokratiske opplæringsarenaer 
og viktige stemmer i demokratiet både lokalt og 
nasjonalt. Disse arenaene er viktige for å 
opprettholde tillit til hverandre og skape respekt og 
forståelse for andre ståsteder. 

Hamar kommune går inn i en periode med 
levekårsutfordringer der det er aktuelt å invitere 
frivilligheten til samarbeid til beste for innbyggere og 
lokalsamfunnet. Dette er bl.a. utfordringer knyttet til 
demografisk utvikling og utenforskap. Kommunen får 
en betydelig vekst av innbyggere over 80 år etter 
2025, og har flere innbyggere som mottar uføretrygd eller sosialhjelp enn landssnittet. Andelen barn som 
lever i lavinntektsfamilier er høyere enn andelen for landet. I tillegg har pandemien har forsterket 
utfordringer knyttet til utenforskap og psykisk helse. 

Over tid har det både politisk og administrativt vært uttrykt store forventninger til økt samarbeid med lag 
og foreninger, bl.a. gjennom verbalforslag til handlings- og økonomiplanbehandlingen og i forhold til 
demografisk utvikling.  
 
Ifølge en artikkel fra generalsekretæren i Frivillighet Norge kan samskaping være en egnet metode hvor 
frivilligheten, politikere og næringsliv sammen skaper ressurser som kan løse utfordringer i nærmiljøet og 
være et verktøy for å løse kommende utfordringer innen velferd og folkehelse. 
 
Kartleggingene fra Frivillighet Norge gjennomført i Hamar og en rekke andre kommuner gir oss en god 
oversikt over frivilligheten lokalt og nasjonalt.  Resultatene fra Hamar viser at aktivitetsnivået i lag og 
foreninger i kommunen er høyt. Frivillighet Norge gav kommunen fire anbefalinger: 

 Ta vare på og styrk frivilligheten i kommunen 

 Etabler et frivillighetsforum 

 Etabler en helhetlig frivillighetspolitikk 

 Opplæring av ansatte i kommunen 
 

Når Frivillighet Norge anbefaler kommunen å ta vare på og styrke frivilligheten i Hamar, kan en måte å 
gjøre det på være å følge opp anbefalingen om å utarbeide en ny frivillighetspolitikk. Frivillighetspolitikken 
for Hamar er mer enn ti år gammel og oppleves å ha en svak forankring både i frivilligheten og i 
kommuneorganisasjonen. Dette underbygger behovet for å etablere en ny helhetlig frivillighetspolitikk slik 
frivillighet Norge anbefaler. Et arbeid med en ny frivillighetspolitikk må skje i dialog og nært samarbeid 

10 frivillighetspolitiske bud 

Anbefaling til kommunen om hva som fremmer en 
helhetlig og bærekraftig frivillighetspolitikk: 

 

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din 
2. Vedta en tverrsektoriell kommunal 

frivillighetspolitikk 
3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi 
4. Forenkling gir mer frivillighet  
5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling 
6. Skap dialog med frivillighet 
7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi 
8. Gi frie midler 
9. Ikke konkurrer med frivilligheten  
10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten  

Kilde: Frivillighet Norge 
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med frivilligheten om behov i lokalsamfunnet, hva organisasjonen ønsker å bidra med og hvordan 
kommunen kan støtte opp om dette. 

Hamar har ikke etablert et frivillighetsforum, men har erfaringer både med et frivillighetsutvalg og årlige 
frivillighetsmønstringer/frivillighetstorg. Kartleggingen viser et ønske fra en stor del av organisasjonene om 
mer samarbeid med kommunen og organisasjonen i mellom. Hvilken form slike møteplass(er) bør ha i 
Hamar må avklares i dialog med organisasjonene, enten det er et frivillighetsforum eller andre 
samarbeidsformer. Det kan også sees i sammenheng med Frivilligsentralen som lokal møteplass for å 
knytte sammen ikke bare enkeltmennesker, men også organisasjoner.  

I kunnskapsgrunnlaget beskrives også resultatene fra administrasjonens kartlegging av dagens 
samarbeidsformer, tilskuddsordninger og økonomiske overføringer. Den viser behov for en gjennomgang 
av de virkemidler kommunen benytter som tilrettelegger og samarbeidspartner for frivilligheten. Et 
utgangspunkt for en gjennomgang vil være vedtatte mål i kommunens planverk og behov i lokalsamfunnet.  

Hamar kommune utbetaler årlig flere millioner kroner til ulike aktører innen frivilligheten (jf. oversikt i pkt. 
6.5). Det er behov for en gjennomgang av disse overføringene for å sikre større grad av forutsigbarhet og 
prioritering.  
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