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Derfor

vi vil Stimulere

arbeidere.

frivillige

Innbyggere.

til samspill
og lokalt

opprettholde

mellom

innbyggere.

næringslivfor
vårt

Markersamfunnets

lokalsamfunn
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med-

å ha fornøyde
og utnytte
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MOT

"
Marker
__ _

er en MOT-kommune.

Vi vil bevisstgjøre

:* -' "

ungdoms

og styrke

mot — til å leve.

bry

seg og si nei.
MOTs visjon
tryggere

.
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Stynngsmal
God

tjenestekvaiitet
fornøyde

Tiifredse.

med

brukere.
stolte

og friske

medarbeidere.
God

ressursstyring

økonomisk
Attraktiv
bosetting

som sikrer

handiingsfrihet
kommune

for

og etablering.
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er et varmere
samfunn.

og
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Frivillighetsstrategi

M—ål.
Frivillig arbeid skal bidra til å:
Styrke

og sosiale

ensomhet

Forebygge

mennesker

mellom

nettverksbyggingen

problemer

i lokalsamfunnet

Øke trivsel, trygghet og engasjement

som:

er aktivitet

arbeid

Frivillig

Er ulønnet
Utføres

overfor

andre enn egen familie

en aktiv deltager,

Forutsetter

med f.eks kommunen

eller etter avtale

lag og foreninger,

gjennom

Er organisert

er ikke det samme

i en organisasjon

medlemskap

som å være

frivillig

Fakta.

På landsbasis

115 000 årsverk

l kommuneplanens
kultur/iv

arbeidsinnsatsen

i frivillige

samfunnsdel

t/lbud og et mangfold

både kulturelle

omfatter

og godt forankret

viktig for sosial integrasjon

at Marker

innsats.

står det:

opp/e velser, men gir også mulighet

Lag og foreninger

i Norge

andel som er målt på verdensbasis.

legger

deltagelse,

noe som er svært

t/lhør/ghet.

frivillig

ned en betydelig

er, og skal være, et levende

t/l kulturell

av friV/lllge organisasjoner,

i Marker bidrar Ikke bare ti/

som legger ned en betydelig innsats. Organisasjons/ivet
kulturelle

organisasjoner

over 16 år bidrar med frivillig

som betyr at 48 % av befolkningen

Dette er den høyeste

Markers

den frivillige

tilsvarer

innsats

lokalsamfunn

element

for

og omsorg.

Det

som er et vesentlig

preget av aktiviteter

er liten tvil om at det i Marker er et omfattende og variert samarbeid med frivillige hvor de
på ulike måter yter bistand

i de kommunale

virksomhetene.

Røde Kors besøkstjeneste,

menighetenes

og historielagets

servicesenter,
bistand

idrettslagenes

fra enkeltpersoner

Det er fortsatt
velferdsoppgaver

2017-3).

oppkjøring
og grupper

en felles oppfatning
fra det offentlige,

av skiløyper

kan nevnes

Som eksempel
samlinger

på Marker

klart behov for

osv. Det er et meget

for at disse oppgavene

i Norge at frivilligheten

bo- og

skal bli gjort.

ikke skal overta

men være en komplementær

innsats

(NIBR—rapport

ønsker

kommune

Marker

Barne-

lag og foreninger.

forskjellige

har ca 80-90

utgjør en vesentlig

del, men

i søndagsskoler,

barnelag,

grupperes

som består av

og en diversegruppe

idrett og friluft, sang og musikk

primært for voksne.

interesselag,

forskjellige

og ungdomsforeningene

Lag og foreninger

det er tilbud til alle aldersgrupper.
ungdomslag,

Marker

å ha gode planer for sitt rike foreningsliv.

Tilskudd.
arbeid

Frivilllig

lag og foreninger.
i form av kulturstøtte,

tilskudd

yter økonomisk

kommune

Marker

forskjellige

med mange

organisasjonsliv

og vi er kjent for å ha et rikt og tradisjonelt

kommune

er viktig for Marker

støtte til lederutdanning,

osv.

støtte til arrangementer

I tillegg kommer gratis treningstid på kommunale anlegg, samt leiefritak på lokaler til
frivillig

Marker

for barn og unge, og til folkehelseformål.

arbeid

kommune

bistår lag og foreninger

kommune

ønsker

og annen tilrettelegging.

med søknader

Strategi.

Marker

å ivareta

som frivillige

det engasjementet

viser.

lag og foreninger

Disse gjør en stor innsats og en stor forskjell for Marker kommune. De frivillige er aktive

bidrar til at folk møtes,

aktivt tilbud fra lag og foreninger

Dette har en positiv effekt på folkehelse,

lokalsamfunn.

og bidrar til et sosialt
nærings— og bostedsattraktiviteten.

er det viktig at det er lav terskel

Sett i et folkehelseperspektiv
arbeid

sitt, og som gir noe av seg selv. Et rikt og

som tar ansvar for lokalsamfunnet

innbyggere

da dette gir et lokalsamfunn

som er inkluderende

for å kunne delta i frivillig

og samlende

for enkelte

som lett

faller utenfor etablerte nettverk.
Den frivillige

sektors

som gir mening

drivkraft

og motivasjon

og som dekker

et behov.

uten at det ligger en plikt bak, eller tanke
Frivillighet

og offentlig

sektor

supplement

til kommunale

brukerne.

tjenester

om å drive med meningsfylt

på at deg gir en økonomisk
forskjellige

gevinst.

roller og ansvar.

Målene

kan

Det er viktig at det offentlige

har og hva den betyr. Frivillig

gir økt kvalitet

arbeid

om å bry seg og gjøre noe for andre

og rollene er forskjellige.

den rollen frivillige

og forstår

Det handler

har grunnleggende

være de samme, men virkemidlene
respekterer

er ønsket

på tjenestene

arbeid

som et

og økt livskvalitet

for

Handlingsplan.

Mål og tiltak må ses i sammenheng
lnnsatsområde/mål:
Kommunen

skal:

med de virkemidler kommunen har til rådighet.

Tiltak:
Tilrettelegge
Etablere

for- og styrke frivillig

et godt og forpliktende

med frivillig
Gi frivillig
Basere

arbeid
samarbeid

sektor

arbeid gode vilkår

samarbeidet

med frivillig

sektor

på et

likeverdig partnerskap, og med gjensidig
respekt

Kommunen

Yte råd og veiledning

tilrettelegger

slik at

det er enkelt

og

Faste kontaktpersoner

i virksomhetene

attraktivt å være
frivillig

Kommunen
tilrettelegger

Bidra med støtte til kulturformål,
for god

lederutdanning,

støtte til arrangementer

dialog for å sikre

ihht eksisterende

mangfoldig

Bidra med veiledning i søke—og

frivillighet

osv.

reglement

rapporteringsprosesser
Støtte
Kommunen

dialog

sikrer

og samarbeid

opp om uorganisert

Arrangere
Stimulere

årlige dialogmøter

med frivillige

til folkehelseaktiviteter

Oppfordre

med de frivillige

frivillighet

til frivillige

aktiviteter

hvor

integrering sikres
Frivillige

har tilgang

på møteplasser

for

frivillige

aktiviteter

gratis kommunale

lokaler

for

rettet mot barn og unge, samt

folkehelseformål

egen aktivitet
Kommunene

Opprettholde

og de

Legge til rette for lavterskeltilbud

Tjukkasgjengen,

har

Seniordans og Bowls mm.

samarbeid om

Legge til rette for integrering

forebygging

f.eks.

på helse-

og velferdsområdet

språkkafe,

som f.eks

turkafe

i frivilligheten

og leksehjelp

m.m.

som

Kommunen
styrker

internt

Kommunen

holder seg oppdatert

samarbeidet

ressursene

de frivillige

Kommunen

synliggjør

med de frivillige

på de

representerer
felles

samarbeidsoppgaver
Kommunen

er bevisst viktigheten

kommunikasjon

og informasjon

av
overfor

de

frivillige
Frivillige

deltar

i

innovasjonsprosesser
i kommunen

Kommunen og de frivillige har
samarbeidsmøter

der de har felles

interesser

