
 

 
ULLENSAKER 
 Kommune 
 
 

  

Saksnr. 2017/6619-4  Side 1 av 6 

  
 

SAKSUTSKRIFT 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
16/19 Ungdomsrådet 04.06.2019 
30/19 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 05.06.2019 
35/19 Hovedutvalg for skole og barnehage 05.06.2019 
41/19 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 05.06.2019 
102/19 Formannskapet 11.06.2019 
61/19 Kommunestyret 18.06.2019 

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET ULLENSAKER KOMMUNE- 
HØRINGSUTKAST 

Vedtak 
«Strategi for frivillighet» i Ullensaker kommune legges ut på offentlig høring, før politisk 
sluttbehandling. 
 
 
 
 
 
Rett utskrift 
 
Kurt O. Kristoffersen 
Formannskapssekretær 
 
 
Sendt: Saksbehandler for videre forføyning.  
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.06.2019  
Behandling: 
Av 45 representanter var 44 til stede medregnet møtende vararepresentanter. 
 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019  
Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentanter.  
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
«Strategi for frivillighet» i Ullensaker kommune legges ut på offentlig høring, før politisk 
sluttbehandling. 

Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur - 05.06.2019  
Behandling: 
Av 11 representanter var 11 til stede, medregnet møtende vararepresentant. 
 
Votering:  Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
«Strategi for frivillighet» i Ullensaker kommune legges ut på offentlig høring, før politisk 
sluttbehandling 

Saksprotokoll i Hovedutvalg for skole og barnehage - 05.06.2019  
Behandling:  
Av 11 representanter var 9 til stede, medregnet møtende vararepresentant. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
«Strategi for frivillighet» i Ullensaker kommune legges ut på offentlig høring, før politisk 
sluttbehandling 

Saksprotokoll i Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg - 05.06.2019  
Behandling: 
Av 11 representanter var 11 til stede, medregnet møtende vararepresentant. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
«Strategi for frivillighet» i Ullensaker kommune legges ut på offentlig høring, før politisk 
sluttbehandling 
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Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 04.06.2019  
Behandling:  
Av 9 representanter var 9 til stede, medregnet møtende vararepresentant. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak 
«Strategi for frivillighet» i Ullensaker kommune legges ut på offentlig høring, før politisk 
sluttbehandling 
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RÅDMANNENS INNSTILLING 
 
 «Strategi for frivillighet» i Ullensaker kommune legges ut på offentlig høring, før politisk 
sluttbehandling 
 
 
 
 
Ullensaker, 19.05.2019 
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
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Saksbehandler: Jon Henrik Solhei 
Vedlegg:  
1 Strategi for Frivillighet Ullensaker kommune- høringsutkast 
 
Saksdokumenter:  
 
SAMMENDRAG 
Strategi for frivillighet er et rammeverk for videre frivillighetsarbeid. Den peker på viktige 
utfordringer og barrierer, og gir retning for frivillighetsarbeidet fremover. Det er definert mål 
og verdier, strategiske satsingsområder, og utfordringsbilde. Det utarbeides en årlig 
handlingsplan i forbindelse med økonomiplanarbeidet. 
 
Strategi for frivillighet legges ut på offentlig høring. Det arrangeres et åpent 
informasjonsmøte med mulighet for å fremme innspill i høringsperioden. Saken fremmes så 
på nytt for politisk sluttbehandling. 
 
SAKSUTREDNING 
Frivillighet er en viktig del av kommunens arbeid og gjennom folkehelseloven (§ 4) er 
kommunen pålagt å legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. I kommunens 
planstrategi 2016-2020 er det vedtatt at det skal utarbeides et strategidokument for 
frivilligheten, og 31. januar 2018 ble det besluttet å starte arbeidet med et strategidokument 
for frivillighet. 
 
En levende frivillig sektor er viktig både for den enkelte som deltar, interessen eller 
fagområdet den frivillige jobber i, men har også store positive virkninger for samfunnet for 
øvrig. Dette er spesielt viktig i en tid der forventningene til hva det offentlige skal levere av 
tjenester blir større, samtidig som demografien i befolkningen endrer seg. Et godt samspill 
med innbyggerne er derfor helt sentralt, og et arbeid som legger opp til godt medborgerskap. 
 
Frivillighet gjør Ullensaker til et bedre sted å bo: 

- gir merverdi til enkeltpersoner, nærmiljøet og samfunnet 
- frivillig arbeid gir mestring, trivsel, trygghet og engasjement 
- frivillighet styrker nettverksbygging, inkludering og lokal tilhørighet 
- frivillig arbeid som supplement til kommunale tjenester gir økt kvalitet på tjenestene 

og økt livskvalitet for innbyggerne 
 
Ullensaker kommunes frivillighetspolitikk handler om å legge til rette for at det skapes flere 
vinn-vinn-situasjoner både for kommunen og frivilligheten. Det skal være lett å være frivillig 
i Ullensaker. 
 
Strategidokument for frivilligheten skal: 

- danne grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for samspillet med 
frivilligheten  

- gjøre det forutsigbart for frivilligheten å drive sine aktiviteter 
- legge grunnlag for nye koblinger mellom frivillige og mellom frivillig og kommunal 

sektor 

Det er satt ned en tversektoriell administrativ arbeidsgruppe som har bestått av: 
Leder: Jon Henrik Solhei, kultursjef 
Ingrid Bergande, folkehelsekoordinator 
Karen Hoel Glestad, avdelingsleder FABU 
Vidar Bjørkli, rådgiver idrett og friluftsliv 
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Magne Kjensli, avdelingsleder park og idrett 
Kathrine Øynebråten, kulturkonsulent 
Mabel Kjos, rektor Nordby Ungdomsskole 
 
Referansegruppa har bestått av: 
Ullensaker frivilligsentral 
Ullensaker kulturråd 
Ullensaker idrettsråd 
HTIK-representant: Hans Jørgen Borgen (H) Vara: Trond Fjell (FrP) 
HSB-representant: Lena Lund (AP) Vara: Gro Irene Holt (SV/R) 
HHS-representant: Ståle Lien Hansen (FrP) Vara: Solveig Greene Seipæjærvi (H) 
 
Prosess så langt: 
I mai 2018 ble det gjennomført en innspillskonferanse med inviterte frivillige, lag og 
foreninger. Det ble gjennomført regelmessige møter med arbeidsgruppa, og 2 møter med 
referansegruppa. Høst 2019 ble arbeidsgruppa endret noe, samtidig som innovasjons- og 
digitaliseringsenheten ble fasilitator for arbeidet. Det er gjennomført 5 workshops med 
arbeidsgruppa, og en workshop med referansegruppa høst 2018.  
Vår 2019 er brukt på å utarbeide og ferdigstille strategidokumentet. 
 
Mål og strategier: 
For det videre arbeidet er målbildet «Ullensaker kommune spiller på lag med frivilligheten». 
Det er nedfelt at verdiene i kommunen, «modig, endringsdyktig og raus» også er sentrale 
verdier i frivillighetsarbeidet og må gjennomsyre organisasjoner i dialog med disse.  
 
Utfordringsbildet i strategien tar utgangspunkt i innspillene fra innspillskonferanse i mai 
2018, workshop med referansegruppe november 2018, workshop med Elevrådene på 
ungdomsskolene februar 2019 og arbeidsgruppa med representanter fra ulike kommunale 
tjenester. 
 
I strategidokumentet er det definert 4 strategiske satsingsområder: 
 

- Dialog. Tilrettelegge for utvikling av positiv og effektiv dialog mellom kommune og 
frivillighet, og frivilligheten seg i mellom 

- Ressurser. Tilrettelegge for forutsigbar fordeling og tilgang på ressurser. 
- Møteplasser. Tilrettelegge for levende fysiske og digitale møteplasser for møter 

mellom kommunen, frivillighet, næringsliv og innbyggere 
- Fremtidens frivillighet. Tilrettelegge for at fremtidens frivillighet blomstrer og 

utvikler seg. 

Til strategien vil det bli utarbeidet handlingsplan sammen med kommunens økonomiplan. 
Derfor følger det ikke en egen handlingsplan med dette forslaget.  

KONKLUSJON OG ANBEFALING 
Strategi for frivillighet er et rammeverk for videre frivillighetsarbeid. Den peker på viktige 
utfordringer og barrierer, og gir retning for frivillighetsarbeidet fremover. 
 
Det utarbeides en årlig handlingsplan i tilknytning til økonomiplan. 
 
Strategi for frivillighet legges ut på offentlig høring. Det arrangeres et åpent 
informasjonsmøte med mulighet for å fremme innspill i høringsperioden. Saken fremmes så 
på nytt for politisk sluttbehandling.


