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Forslag til frivillighetsplan 2015 – 2018 vedtas.

Sammendrag
I forbindelse med årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 vedtok bystyret følgende verbal:
Bystyret viser til sak RS 13/19 «Frivillighetspolitikk – nasjonal frivillighetsstrategi».
Bystyret ber med utgangspunkt i denne rådmannen fremme en plan for frivillighetspolitikk.
Bystyret ber videre rådmannen involvere Frivilligsentralen i arbeidet, herunder kartlegging og
systematisk utvikling av frivillig arbeid. Rådmannen bes også å se nærmere på hvilken rolle de
frivillige kan og bør spille i kommunen.»
I denne prosessen har arbeidsgruppen prøvd å se frivillighetsarbeidet fra frivillighetens ståsted
gjennom innspill fra oppstartsmøte i juni 2014 og arbeidet i referansegruppen. Deretter har man
vurdert hva Bodø kommune kan bidra mer med for å bistå frivilligheten.

Saksopplysninger
Bakgrunn:
Frivillighetsplanen er en temaplan som bygger på samfunnsplanen (strategisk samfunnsdel Bodø
2030).
Arbeidet med planen startet opp i april/mai 2014 i forbindelse med forberedelse av oppstartsmøte
tidlig i juni. Parallelt med dette ble en arbeidsgruppe nedsatt av rådmannen med representanter fra
samfunnskontoret, HO og OK. Bodø Frivilligsentral har også vært med i arbeidsgruppen.
Folkehelsekoordinator har ledet planprosessen, jfr. bestemmelser i folkehelseloven ( § 4,
kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.)

Arbeidsgruppen har lagt vesentlig vekt på å få etablert en referansegruppe bestående av personer fra
frivilligheten i Bodø. Planen inneholder derfor «gleder og sorger» sett fra frivillighetens ståsted, og
man har forsøkt å gruppere de viktigste utfordringene i 4 satsingsområder.
Rent tematisk er planen bygd opp slik at utfordringene som frivilligheten i Bodø opplever og
handlingsdelen kommer før en beskrivelse av rammevilkårene for frivilligheten.
Arbeidsgruppen har også valgt å gå grundig gjennom hvordan Bodø kommune i dag samarbeider
med frivillig sektor gjennom et «dypdykk» i 2 avdelinger; oppvekst – og kultur og helse – og
omsorg. Det framgår her at Bodø kommune har et meget utstrakt samarbeid med frivillige.

Vurderinger
Ved høringsfristens utløp den 10. februar 2015 er følgende høringsuttalelser innkommet:
Avsender

Problemstilling

Kommentarer

Bodø Røde
Kors

Bodø Røde Kors mener planen gir en god beskrivelse av nå situasjonen og gir et godt grunnlag for det videre arbeid. De
foreslåtte tiltakene er konkrete og forpliktende, men krever
oppfølging med hvordan, når og med tydelig ansvar for
gjennomføringen.
Forslag (pkt E): «Bodø kommune skal legge til rette for at
det arrangeres felles messetorg for næringsliv, frivillig
sektor og Bodø kommune 1 gang pr. år.
I all hovedsak legger planen opp til økt frivillighet innen den
utvidede helsesektoren på den ene siden og ønsket om
tilrettelegge for større arrangement på den andre siden.
Ingen av disse sakene er spesielt aktuelle fra X Rockeklubb.
Slik XRK ser det må det legges til rette for begge deler, både
de små og de større arrangementene. Det kan vi ikke se at
det legges opp til i den plan som er lagt fram.
Denne frivillighetsplanen har en dreining som gjør at XRK
frykter at Gimle, 4H gården m.m er truet.

Det er utarbeidet ansvarsskjema i
forbindelse med oppfølging av
tiltakene i planen.

X Rockeklubb
(XRK)

Håkon B. Bøe
Helt grønn
arkitektur og
landskap

Kirkens

Ønsker egen kulturkontakt på kulturkontoret som kan bistå
de små aktørene innen organisasjonsutvikling,
økonomistyring, søknader om støtte m.m. minst 2 faste
dager i uken.
Ønsker at leieprisen på Sinus settes betydelig ned fra kr.
7.500, pr. kveld slik at det blir økonomisk mulig å arrangere
konserter med lokale artister fra mindre klubber. Hvis ikke
dette skjer kan det bli vanskeligere å få fram artister som
Kråkesølv m.fl. i framtida.
Ser med glede frivillighetsplan. Dette er en god start. Ønsker
mer fokus på medvirkning innenfor et tredje innsatsområde:
hverdagsliv, naboskap og lokalområder.
Byplan og teknisk bør omtales mer i frivillighetsplanen.
Nabolag og andre innbyggere har ikke naturlig, fast plass i
byplankontorets arbeid pr.idag, annet enn gjennom
uttalelser.
Mener også at teknisk har en stor berøring, men liten
profesjonell kontaktflate mot innbyggerne.
Det kan settes opp som et mål for kommunens
administrasjon at grasrota skal defineres og respekteres som
medspillere.
Er usikre om Kirkens Bymisjon er en del av frivilligheten

Tas inn som foreslått.
Selv om «større arrangementer» er et
eget satsingsområde, så gjelder visjon
og mål for hele frivilligheten
Kulturkontoret besitter stor
kompetanse og kan bistå når det
gjelder små-arrangementer
Selv om «større arrangementer» er
eget satsingsområde betyr ikke dette
at små arrangementer skal
nedprioriteres. Mangfold er viktig.
Kulturkontoret har slik kompetanse,
og det foreslås ikke å opprette en ny
stilling som «kulturkontakt.»
Frivillighetsplanen tar ikke stilling til
leiepriser m.m. Dette bør avklares i
den årlige budsjettbehandlingen.
Samfunnsdelen går dypere inn i
dette, og medvirkning er et
satsingsområde i Bodø kommune
(FN barnekonvensjon)
I en kortfattet frivillighetsplan kan
man ikke gå dypt inn i slike tema.
I en kortfattet frivillighetsplan kan
man ikke gå dypt inn i slike tema
Kommunens administrasjon er til for
kommunens innbyggere som
selvfølgelig er medspillere.
Kirkens SOS har 50 frivillige, og

Bymisjon

som planen omfatter.
Savner en oversikt over frivillige organisasjoner/foreninger i
Bodø.

Tusenhjemmet

Ønsker «Frivillighetens dag» der de frivillige
organisasjonene i byen inviteres til å ha stand, og der det er
anledning til å rekruttere nye frivillige. Mener det blir for
bredt å ha med næringslivet i denne sammenheng
Endelig er det kommet en Frivillighetsplan i Bodø
kommune. Frivillighetsplanen er en god begynnelse på å
forbedre samarbeidet mellom frivillig – og offentlig sektor.
Å bruke dialogmøter er konstruktivt, men selve
planprosessen er noe uklar. Det framkommer ikke hvem som
har jobbet med planen, metode, mandat, retning og
vektlegging i prosessen.
Generelt er planen litt vag, her som i andre kommuner
Bodø Frivilligsentral har fått for liten fokus i planen, både
når det gjelder mandat og målsetting, organisering og
sentralen i et framtidig perspektiv.
Planen får fram mangfoldet i frivillig sektor, og styrer unna
omsorgstenkningen. Det er bra!
Økonomi har lite fokus. Mal for utregning av hva som ligger
av økonomi i frivillighetsarbeidet etterlyses.
Mobilisering av unge eldre har for lite fokus. Og planen
kunne med fordel gitt mer plass til opplæring av de frivillige
medarbeidere.

Astma – og
allergiforbundet
Nordland

Frivilligportalen er konkret og et klart effektivt tiltak.
Visjonen til Bodø kommunes frivillighetsplan er spennende
og svært god. Men savner eget punkt om
funksjonshemmedes organisasjoner.
Vanskelig å delta pga duftende allergener (parfyme, røyk,
vaskemidler m.m.)
Savner et eget punkt i handlingsplanen for de med nedsatt
funksjonsevne.

Mange frivillige organisasjoner vil ha godt utbytte av en
møteplass for å kunne koordinere aktiviteter.
Reduksjon i voksenopplæringsmidler fører til mindre
opplæring av frivillige. Konsekvensen kan i verste fall bety
færre frivillige.

kafeen har ca. 15 frivillige m.m., så
planen omfatter den delen av
bymisjonens virksomhet.
Frivillighetsplanen inneholder en
oversikt fra frivillighetsregisteret
oppdelt på kategori og antall.
Registret viser ca. 355 enheter, det er
dermed vanskelig å gå mer i detalj.
I planen ønsker man mer fokus på
samarbeid mellom kommune,
næringsliv og frivilligheten i
framtiden.

Dialogmøte med frivillig sektor den
4.juni 2014 og innspill fra
referansegruppen er «metoden.»
Visjon, mål og satsingsområder gir
planen retning.
Planen er konkret med 4
satsingsområder med foreslåtte tiltak.
Daglig leder i Bodø Frivilligsentral
har vært med i arbeidsgruppen.
Sentralen er presentert under
«rammevilkår».
De fleste av tiltakene er av en slik
karakter at de må utredes videre før
man kan sette noe beløp på utførelse.
Tusenhjemmet har en rolle å spille
når det gjelder mobilisering av unge
eldre, ber om gode ideer når det
gjelder dette.
Oversikten fra frivillighetsregisteret
viser frivilligheten i Bodø oppdelt i
kategori. Utover dette inneholder
planen lite om forskjellige typer
organisasjoner.
Planen har ikke gått i dybden når det
gjelder slike problemstillinger.
I oppsummering i 4.3 er det nevnt
eksplisitt at idretten ikke er flink nok
til å rekruttere personer med
funksjonshindringer. Når frivillige
med nedsatt funksjonsevne først
deltar er de like aktive som
funksjonsfriske. Ved revidering av
planen kan man gå dypere inn i slike
problemstillinger.
Er med som eget tiltak.
Fylkeskommunen har redusert
voksenopplæringsmidlene betydelig.
En antar at Nfk følger med på
konsekvensene av dette.

Konklusjon og anbefaling
Rådmannen vil anbefale at Frivillighetsplan 2015 – 2018 vedtas.
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