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Frivillighetsplan - plan for gjennomføring

Sammendrag av saken:

I budsjettet for 2017 vedtok kommunestyret at Halden utvikler sin egen frivillighetspolitikk,
basert på plattformen som er inngått mellom KS og Frivillighet Norge. Enhet kultur og idrett er
ansvarlig for å sikre fremdrift i arbeidet.
Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur fattet følgende vedtak i PS 2017/60, 08.11.2017.

I
«Kommune 3.0» er lansert som en betegnelse på en velferdsstrategi for å fremme aktive
innbyggere og fasilitere sivilsamfunnsengasjement. (agderforskning)
Kommunen 3.0 gjennomsyres av et positivt menneskesyn: Alle har ressurser som de ønsker å
bidra med i lokalsamfunnet, både til eget og fellesskapets beste. De kommunalt ansatte bidrar til
å finne disse ressursene, og bringe mennesker sammen der de kan støtte og hjelpe hverandre.
Rådmannen mener det er viktig å få på plass en frivillighetsplan for å jobbe målrettet for å finne
de gode samskapningsmulighetene i kommunen. Vi har et mangfold av frivillige lag og
organisasjoner i Halden og en strategi på området kan bidra til enda bedre lokalmiljø for den
enkelte innbygger og til forutsigbarhet for frivillighetssektoren.

Rådmannen anbefalte i PS 2017/60 at arbeidet med frivillighetsplan skulle starte opp våren 2018.
Administrasjonens ressurser til planer har vært presset og rådmannen har ikke funnet rom til å
arbeide med frivillighetsplanen som også kommer i tillegg til planene som er vedtatt i
planstrategien.
Det ble i budsjett for 2019 innarbeidet en stilling som frivillighetskoordinator, og planarbeid er et
av arbeidsområdene til stillingen. Stillingen er planlagt utlyst rett etter sommeren 2019, med
oppstart ved årsskiftet. Arbeidet med frivillighetsplanen vil være prioritet for stillingen.
Rådmannen ser for seg at planen utarbeides som et strategidokument for kommunen.
Oppstart med planen er tenkt i januar 2020, med ferdigstillelse ved utgangen av 2020.
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