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Frivillige, lag og foreninger i Beiarn 

 

 

  

SPØRREUNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED NY FRIVILLIGHETSPLAN 
En aktiv og levende frivillig sektor har en stor betydning for lokalsamfunnet. Kommunen skal 

være med å tilrettelegge for denne sektoren.  Beiarn Kommune og Beiarn Frivilligsentral har 

signert en ny samarbeidsavtale for perioden 2017-2020. Som en del av denne avtalen skal det 

utarbeides en egen frivillighetsplan for Beiarn Kommune 

 

Frivilligsentralen er bindeleddet mellom foreninger og annet frivillig arbeid. Sentralen kan 

stimulere til nytenking og aktiviteter, både i og utenfor etablert foreningsliv. Gjennom 

sentralen kan man hente inn kunnskap og kompetanse, finne et samarbeidsfora, få 

fødselshjelp til nye prosjekter, finne fram til finansieringskilder m.v.   

 

For å kunne utarbeide en frivillighetsplan, er vi avhengig av tilbakemeldinger og innspill fra 

dere i frivillig sektor. I første omgang blir det en en spørreundersøkelse hvor vi bl.a. ønsker 

innspill om hvilke forventninger dere har til både kommunen og Frivilligsentralen. 

I andre omgang blir det en invitasjon til en kafédialog med mulighet til å diskutere tema i 

grupper. 

 

Takk for hjelpen! 
 

 

Med vennlig hilsen 

Beiarn kommune 

 

 

 

Janne Berntsen 

Fagleder Kultur 

 

 



SPØRREUNDERSØKELSE OM FRIVILLIGHET 
 

Hva slags type lag/forening er dere? _________________________________________ 

 

Hvor mange aktive medlemmer er dere? _______________ 

 

Hvor mange passive medlemmer er dere?______________ 

 

Hvor ofte har dere aktiviteter? ____________________ 

  

Hva er foreningens viktigste målsetninger? ______________________________________________ 

 

Hva hemmer/ fremmer rekruttering av medlemmer? ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hva har foreningen gjort for å lykkes i rekrutteringen av medlemmer? ________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Har dere tilgang på lokaler til det frivillige arbeidet/aktiviteten og hvor? ______________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Hvis ja, hvor fornøyd er dere med lokalenes egnethet: 

Svært fornøyd Fornøyd Litt fornøyd Ikke fornøyd Vet ikke 


☐





☐



☐



☐



☐

 

Hvordan jobber dere med er finansiering av foreningens aktiviteter? _________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Er det utfordringer med å rekruttere til styrearbeid? _________ 

 

Hvis ja: Hva kan det skyldes? __________________________________________________________ 

 

Hva kan lette rekrutteringen til styreverv? _______________________________________________ 

 

Hva gjør foreningen for å utvikle sine aktiviteter? _________________________________________ 

 



__________________________________________________________________________________ 

 

Hva hindrer foreningene å utvikle seg på den måten de ønsker? _____________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hvordan kan kommunen bidra til å legge til rette for at foreningen kan løse disse utfordringene? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hvor viktig er det for deres lag/ forening med informasjon om ulike lokale, regionale og nasjonale 

økonomiske støtteordninger: 

Veldig viktig Viktig Litt viktig Ikke viktig Vet ikke 


☐





☐



☐



☐



☐

 

 

Har deres lag/ forening samarbeid med noen av disse virksomhetene?  

Sektor Ja Nei 
Andre lag og foreninger   

Kultur    

Plan og Miljø    

Helse og Omsorg    

Utdanningssektoren    

Flyktningetjenesten   

Næringslivet   

Frivilligsentralen   
 

Hvis ja, hva samarbeider dere om?  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Hvordan fungerer samarbeidet?  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Hvem har tatt initiativet til samarbeidet? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



Hvem er det dere ønsker å samarbeide med og med hva (gjerne andre som ikke er nevnt her)? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hvilke gevinster gir det dere å samarbeide med andre? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Hva er utfordringene knyttet til samarbeid med andre?  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Hva slags kunnskap, frivillig innsats, tror du at ditt lag eller forening kan bidra med dersom dere 

skulle ha et tettere samarbeid med kommunen (for eksempel i et partnerskap, i gjensidig 

forpliktende avtale, etc.)?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hva slags faste kontaktpunkter, møter eller annen form for dialog bør kommunen legge til rette for 

når det gjelder: - Samarbeid mellom frivillige foreninger - Samarbeid mellom frivillige foreninger og 

kommunen?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
  



Hvor fornøyd er du med den faglige støtten du får fra kommunen? 

Svært fornøyd Fornøyd Litt fornøyd Ikke fornøyd Vet ikke 


☐





☐



☐



☐



☐

 

Andre innspill/ kommentarer: 
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DE 10 FRIVILLIGHETSPOLITISKE BUD 
 

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din 

Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene. Hva driver de med? Hvilke mål, ressurser og utfordringer har de? Vil de 

samarbeide mer med kommunen, næringsliv, eller organisasjoner?  

 2. Vedta en tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk   

Inviter hele bredden av frivilligheten til dialog. Tenk frivillighet i all kommunal planlegging. Frivillighetspolitikken bør 

revurderes ved nytt kommunestyre.   

 3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi   

Frivillige er frie og villige til å gjøre det de vil.  Det må de få lov til å være, ellers dør frivilligheten ut.     

 

4. Forenkling gir mer frivillighet   

Tiden som brukes på byråkrati er tid som kan brukes på mer frivillighet. Gjennomfør tiltak som forenkler søknadsskriving, 

rapportering og kontakt med kommunen.  

  5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling   

 Vis organisasjonene tillit og legg til rette for at de kan nå sine egne mål. Da når kommunen samtidig mange av sine mål.   

 6. Skap dialog med frivillighet 

Skap faste møteplasser for organisasjonene. Rådfør dere med frivilligheten. Gi kommunalt ansatte opplæring i 

frivillighetsmangfoldet, slik at de kan invitere flere folk til å bli med. Husk at frivillige ofte jobber, så møter må være etter 

arbeidstid!  

  7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi 

Frivilligheten er ”samfunnets vaktbikkje” og skaper bl.a. lokalsamfunnsutvikling, kunnskap, sosiale møteplasser, tilhørighet, 

demokratiopplæring og er helsefremmende. 

 8. Gi frie midler  

Frie midler er en forutsetning for at frivilligheten kan vokse på egne premisser. 

 

9. Ikke konkurrer med frivilligheten   

Tilrettelegg for bedre rekruttering av frivillige til organisasjonene. Ikke ”stjel” de frivillige fra organisasjonene for å utføre 

kommunale tiltak.   

 

10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten   

Forutsigbare rammer skaper bærekraftig drift og utvikling i frivilligheten. Et eksempel er å legge til rette for lokaler som 

frivilligheten kan bruke.   

 


