IMDi

Frivillighet og mangfold
Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner

Frivillighet og mangfold

Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI
Design og trykk: Wittusen & Jensen
ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk)
ISBN 978-82-8246-150-4 (pdf)
Utgitt: desember 2014

www.imdi.no

FORORD

De frivillige organisasjonene er en viktig bærebjelke i det
norske samfunnet. De fleste som bor i Norge er med i en
eller flere frivillige organisasjoner.
Innvandrere deltar mindre i frivillig virksomhet enn den
øvrige befolkningen. IMDi mener at frivilligheten i større
grad bør speile befolkningen. Frivillige organisasjoner kan
gjøre det lettere for den enkelte å finne sin plass i lokalmiljøet. Samtidig er også innvandrerbefolkningen en ressurs
for de frivillige organisasjonene.
Med denne veilederen vil IMDi komme med innspill til hvordan kommuner og frivillige organisasjoner kan øke innvandrernes deltakelse i lokalsamfunnet.
Vi håper at veilederen bidrar til å øke forståelsen for hvorfor det frivillige organisasjonslivet er spesielt viktig for integreringsarbeidet. Samtidig ønsker vi å gi nyttige råd om, og
eksempler på, hvordan en kan skape mer mangfold i organisasjonslivet lokalt.

Vennlig hilsen

Geir Barvik
direktør IMDi
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Frivillighet og mangfold

INTRODUKSJON

Frivillighet er en viktig del av norske lokalsamfunn. Sammen med skole
og arbeidsplasser er frivillige aktiviteter de viktigste møteplassene i lokalsamfunn over hele landet. Frivillige organisasjoner, lag og foreninger har
betydning for demokratiet, velferden og samfunnsutviklingen. Utviklingen
av lokaldemokratiet og velferdssamfunnet bygger på et aktivt samspill mellom frivillig og offentlig sektor.
Denne utviklingen bør inkludere hele befolkningen. Et velfungerende demokrati forutsetter at alle grupper får muligheten til å uttrykke sine ønsker og
behov. Gjennom deltakelse i frivillig virksomhet blir innbyggerne utfordret til
å være noe mer enn bare tjenestemottakere eller betalere. De blir snarere
aktive borgere som er med på å utvikle det lokale fellesskapet. Personer
med minoritetsbakgrunn er imidlertid underrepresentert som medlemmer
i de fleste typer organisasjoner. Kommuner og frivillige organisasjoner bør
sammen ta et ansvar for å gjøre den frivillige aktiviteten tilgjengelig for alle
som bor i lokalsamfunnet.
Målet med denne veilederen er både å gi tips til hvordan kommuner og frivillige organisasjoner kan samarbeide for å øke innvandrernes deltakelse i
lokalsamfunnet, og til hvordan det lokale organisasjonslivet i større grad kan
gjenspeile befolkningssammensetningen. Kommuner og frivillige organisasjonene kan bidra til et mer mangfoldig lokalsamfunn gjennom samarbeid.
Målgruppen for denne veilederen er derfor både kommuner og frivillige
organisasjoner. Noen ganger vil tipsene som gis være relevante for hele
målgruppen, mens andre ganger vil de være mest interessante for deler av
målgruppen. For eksempel vil tips til hvem man bør kontakte når man vil gå
i dialog med en kommune være mest interessant for frivillige organisasjoner.
Tips til hvordan man kan få større mangfoldsfokus i kommunale planer er
kanskje mest interessant for kommuner.
Vi har forsøkt å tydeliggjøre tema og dermed målgruppe i over- og underoverskrifter, slik at du lett skal få en oversikt over det som er viktig for deg.
Samtidig håper vi du får utbytte av å lese hele veilederen.

Frivillighet og mangfold

Veilederen er delt inn i fem deler:
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•

Den første delen gir informasjon om frivillig og kommunal sektor. Først
redegjøres det for frivillig sektor og hvorfor denne er viktig for å få til
godt integreringsarbeid. Videre gis en kort innføring i hvordan en kommune er bygd opp, og hvordan organisasjoner kan gå fram for å gå i
dialog med kommunen.

•

Den andre delen handler om samarbeid og hvorfor dette er viktig i
integreringsarbeidet, både mellom ulike typer frivillige organisasjoner og
mellom kommuner og frivillige organisasjoner.

•

Den tredje delen handler om inngangsporter til frivillighet, og gir innspill
til ulike møteplasser og samhandlingsarenaer for godt integrerings- og
inkluderingsarbeid.

•

Den fjerde delen handler om mangfold i frivillig virksomhet. Her gis det
tips til hvordan det lokale organisasjonslivet i større grad kan gjenspeile
befolkningssammensetningen og hvordan kommunen kan bidra til et
mer mangfoldig lokalsamfunn gjennom frivillighetsplaner. Rekruttering til
frivillige organisasjoner, mangfold i kommunen og frivillighetsplaner er
viktige tema i denne delen.

•

Den femte og siste delen handler om økonomiske virkemidler. Kommunene kan gi ulike former for økonomisk støtte til organisasjoner til samfunnsnyttige formål. Økonomisk støtte til frivillige organisasjoner kan
bidra til mer aktivitet og mer mangfold i lokalsamfunnet.

DEL 1 – FRIVILLIG OG KOMMUNAL 		
SEKTOR

Frivillighet og mangfold

HVORFOR ER FRIVILLIGHET VIKTIG FOR
INTEGRERINGSARBEIDET?
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Frivillig sektor består av et stort mangfold av organisasjoner, lag og
foreninger. Mange gjør også frivillig arbeid uten å være del av et lag eller en
forening. Det finnes organisasjoner, lag og foreninger for nesten et hvert formål, noe som gjør frivilligheten viktig for svært mange. Det er veldig mange
positive gevinster som oppstår gjennom frivillighet i lokalsamfunnet. Vi vil
si noe om hvorfor frivilligheten er relevant for integrering og inkludering, og
for lokaldemokratiet.

Frivillighet kan bygge tillit og gi økt følelse av tilhørighet.
Tillit er viktig både for enkeltmennesker og for samfunnet. Sosial tillit på det
personlige planet skapes gjennom sosiale nettverk. Slike forbindelser kan
åpne dører og gi innpass i nye fellesskap. Gjennom de sosiale møtene vi
deltar i, skapes det tillit mellom personer i et lokalsamfunn.
Deltakelse i frivillige aktiviteter gir tilgang til nye fellesskap. Dette er viktig
i integreringsarbeidet, fordi det gir innvandrere en følelse av økt tilhørighet
i det norske samfunnet. Frivillige organisasjoner er gode arenaer for å møte
andre. Gjennom deltakelse i frivillig aktivitet får man mulighet til å bli kjent
med folk med en annen bakgrunn enn en selv, noe som også kan bidra til
å øke forståelse og toleranse. Dermed utvides grensene for hvem som er
inkludert i fellesskapet.

Deltakelse i frivillige organisasjoner henger sammen med hvor lenge
personene har bodd i Norge og hvor lenge de planlegger å bo her.
Folk som har bodd i landet lenge deltar mer enn de med kort botid.
Fire av ti innvandrere har bodd i Norge mindre enn fem år. Bare to av
ti innvandrere har bodd her mer enn 20 år.

Deltagelse i frivillige organisasjoner kan også gi verdifull kompetanse og
nettverk som kan være et springbrett ut i arbeidslivet og samfunnslivet.
Dette er spesielt viktig for de som er nye i et lokalsamfunn. Deltakelse i
organisasjoner gir kunnskap om samfunnet og om organisasjoners indre
liv, og mange arbeidsgivere vil se dette som verdifulle erfaringer hos en
arbeidstaker.

Sosial tillit mellom mennesker har en sammenbindende kraft, noe som igjen
gir solidaritet på samfunnsnivå. Vi vet også at sosial kapital og en høy grad
av tillit kan knyttes til en hel del positive egenskaper som er gunstige for
samfunnet. Samfunn med høy grad av tillit har gjerne høyere skattevillighet,
mer solidaritet på tvers av sosiale forskjeller, bedre folkehelse, lavere kriminalitet og mindre korrupsjon. Frivillig aktivitet og organisasjoner er sentrale
i det å bygge sosial tillit.

Frivillighet er viktig for et velfungerende lokaldemokrati.
En viktig funksjon ved frivillige organisasjoner er at de i mange tilfeller er
dialogpartnere til statlige og kommunale etater. Mange organisasjoner er
opprettet fordi medlemmene ønsker å ivareta sine interesser eller fordi de
ønsker en alternativ kanal for innflytelse. Dermed bidrar organisasjonene til
at mangfoldet i samfunnet gjenspeiles i lokaldemokratiet. Når kommunene
samhandler med lokale organisasjoner for å trekke innbyggerne med i kommunale avgjørelsesprosesser, blir organisasjonene også arenaer for lokaldemokrati. Organisasjonsdeltakelse bør selvsagt ikke komme i stedet for
partipolitisk deltakelse, men det kan komplementere minoritetenes stemme
i lokalsamfunnet.

Om deltakelse i frivillige organisasjoner vet man blant annet at:
•

Jo lenger en har bodd i en kommune desto mer aktiv er en

•

Menn er mer aktive medlemmer enn kvinner

•

Jo eldre en blir desto mer aktiv er en

•

Personer med høy utdanning er mer aktive enn personer med
lav utdanning

•

Folk med barn under 18 år i husholdningen har høyere aktivitetsnivå
enn folk uten barn
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“Deltagelse i frivillige organisasjoner kan gi verdifull
kompetanse og nettverk som kan være et springbrett
ut i arbeidslivet og samfunnslivet”.
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Frivillighet er viktig for folkehelsen.
For enkeltpersoner har deltagelse i frivillige organisasjoner en rekke positive
effekter. Nyere forskning viser sammenheng mellom god fysisk og psykisk
helse og deltakelse i frivillige organisasjoner. Felleskapet og det å dele sine
interesser med andre forebygger ensomhet og gir utløp for kreativitet.

Frivillighet og mangfold

Økt innvandring har ført med seg nye folkehelseutfordringer. Enkelte innvandrergrupper er overrepresentert når det gjelder noen fysiske og psykiske
sykdommer. Her er det derfor et stort potensial i å bruke frivillige organisasjoner aktivt. I det helseforebyggende arbeidet samarbeider det offentlige
og det private på en rekke områder. Mange frivillige organisasjoner er opptatt av innvandring og helse.
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Diabetesforbundets har som mål å gi likeverdige tjenester til personer
med innvandrerbakgrunn i Norge. Gjennom å øke kompetansen blant
organisasjonens tillitsvalgte lokalt har disse ervervet seg kunnskap som
videreformidles både gjennom samarbeid med lokale innvandrerorganisasjoner og via personer som fungerer som veiledere. Veilederne snakker til
sammen 11 språk. De jobber i Diabetesforbundets veiledningstjeneste der
publikum kan stille spørsmål om diabetes. Veiledningstjenesten finnes på
telefon, nett og trykk. Veilederne driver oppsøkende informasjonsvirksomhet i innvandrermiljøer. De fleste veilederne holder til i Oslo, Akershus,
Buskerud og Østfold.

Kommunene organiseres på forskjellige måter, selv om ansvaret kommunene har overfor sine innbyggere er like. Hvis en organisasjon har som mål
å få til samarbeid med en kommune kan det være nyttig å kjenne til hvordan kommunen er bygd opp oghvordan kommunen fungerer. Slik kan en få
bedre kunnskap om hvordan man går fram for å få kontakt med kommunen.
Kommunenes viktigste oppgave er å levere grunnleggende tjenester til
befolkningen og sørge for at lokalsamfunnene er gode steder å bo. Kommunene har et politisk nivå og et administrativt nivå som er underordnet
og som rapporterer til politikerne. Den politiske ledelsen velges hvert fjerde
år gjennom kommunevalgene. Den administrative ledelsen er fast ansatt
i kommunen og har som oppgave å gjøre de politiske beslutningene om
til praktiske tiltak. Som regel er rådmannen øverste administrative leder i
kommunene. I kommuner med parlamentarisk system, som i Oslo, Bergen
og Tromsø, ledes administrasjonen av et byråd.
For organisasjoner som ønsker å komme i gang med ulike former for integreringstiltak i sin organisasjon, kan det være nyttig å henvende seg til de
i kommunen som arbeider med innvandrings- og integreringsarbeid. Hvem
som er ansvarlig for dette varierer fra kommune til kommune og er blant
annet avhengig av kommunens størrelse. I noen, gjerne større, kommuner
er det integreringsfaglige arbeidet lagt til spesielle avdelinger eller enheter. I
mange kommuner kan ansvaret ligge inn under for eksempel kultursektoren
eller helse- og sosialsektoren. Ofte er også ansvaret for ulike deler av integreringsarbeidet spredd mellom kommunens sektorer. I slike tilfeller kan det
være nyttig å orientere seg på kommunens hjemmesider.

Frivillighet og mangfold

HVA KAN ORGANISASJONER GJØRE FOR Å
KOMME I KONTAKT MED KOMMUNEN?
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Kommunenes hjemmesider inneholder informasjon om kommunens
oppbygging. Finner man ikke det man leter etter kan man søke via
hjemmesidene etter konkrete emner. Gode søkerord kan være ord som
integrering, frivillighet, organisasjonskart, ansvarsområder, innvandrerorganisasjoner, organisasjoner, kultur og frivillighetssentral. Finner man ikke
det man leter etter kan man også ringe kommunens sentralbord og be om
å få snakke med noen som jobber med det organisasjonen er opptatt av.
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Både de som er folkevalgte og de som er administrativt ansatt i kommunene
kan være nyttige kontaktpunkter for frivillige organisasjoner. Selv om det er
de administrativt ansatte i kommunen som står for den praktiske gjennomføringen av politikken kan det å kontakte politisk ledelse og politiske partier i
kommunen bidra til at saken ses på som politisk viktig. Spesielt gjelder dette
hvis målet er å få til et helhetlig samarbeid med kommunen. Dersom dette
er forankret politisk kan samarbeidet bli mer langsiktig og strategisk.
Frivillighet Norge har skrevet en veileder for frivillige lag og foreninger,
“Hvordan kan jeg påvirke frivillighetspolitikken i min kommune”. Denne
gir gode råd for hvordan man skal gå fram for å påvirke kommunen til å
etablere en helhetlig frivillighetspolitikk. Dette kan være nyttig lesning for
frivillige organisasjoner som ønsker å samarbeide med kommunen.
Veilederen gir god informasjon blant annet om hvordan man først bør ta
kontakt med kommunen, og ikke minst oppfølging av møtet og videre
samarbeid.
KS har skrevet veilederen “Sammen om det gode liv”, om utvikling av
kommunal frivillighetspolitikk.

DEL 2 – SAMARBEID FOR BEDRE 		
INTEGRERING
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SAMARBEID FOR BEDRE INTEGRERING
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For å få til godt integreringsarbeid er samarbeid viktig. Denne delen av veilederen gir tips
til hvordan man kan få til godt samarbeid, både mellom kommunen og frivillige organisasjoner, men også mellom ulike frivillige organisasjoner. Dette vil illustreres ved hjelp av
eksempler på tilfeller der man har fått til godt samarbeid på integreringsfeltet.

Samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner.
Kommuner og frivillige organisasjoner har ofte felles mål. Organisasjoner er tjent med
medlemmer som holder aktivitetene i gang og kommunen er tjent med at det skjer aktiviteter i lokalsamfunnet. Et godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten er noe
begge parter tjener på. Frivillige organisasjoner har ikke ansvar for å løse offentlige oppgaver. Likevel kan de i enkelte tilfeller utføre oppgaver på oppdrag fra det offentlige.
For kommunen er det viktig å hindre at innbyggere faller utenfor fellesskapet. Selv om
politikere og kommunens administrasjon har et hovedansvar, har også organisasjonene et
ansvar for å bidra til et inkluderende lokalsamfunn.

“Kommuner og frivillige organisasjoner har ofte felles mål.”
Demografiske endringer i kommunen, ved for eksempel en økning i innvandrerbefolkningen, krever omstillingsevne. For et godt samarbeid mellom kommuner og organisasjoner
er det en fordel at samarbeidet er forankret i kommunen eller bydelen. Bydel Bjerke i
Oslo kommune er et eksempel på en bydel som har gått nye veier for å bedre samarbeidet mellom kommunal og frivillig sektor. I bydelen er det etablert et “stikk-innomkontor” hvor folk kan få praktisk hjelp eller råd og veiledning. Bydelen stiller også
med gratis lokaler og utlån av utstyr og gir opplæring i organisasjonskunnskap. Bydel
Bjerke satser på fellesskap, gode møteplasser, felles samlinger, kulturarrangementer
og kulturproduksjoner.

•

et sentralt lokale ”midt på torget” der folk bare “stikker innom”

•

personell som kjenner lokalsamfunnet og som har kontakter
med personer med stor legitimitet i lokalsamfunnet

•

fokus på hvordan de kan hjelpe andre uten å overta ansvaret
for aktivitetene.

•

personell som kan “alt”, eller kan finne ut av ”alt”, og som bringer
behov oppover i systemet

•

et system for å koble folk og ressurser, og har egne ressurser til
å få ting gjort

•

personell som jobber med utadvendte prosjekter

•

lagt vekt på at kommunens møteplass ikke er et hengested der
folk blir sittende å drikke kaffe

•

fast åpningstid på dagtid samt litt ut over vanlig åpningstid

•

lokaler som kan brukes av andre til møter – også av beboere
om kvelden

“Utfordringen er å sørge for at frivillighetssatsingen
i kommunene også tar hensyn til befolkningens
samensetning”.

Frivillighet og mangfold

Bjerke bydel har:
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Frivillige organisasjoner sitter ofte på viktig kunnskap om lokalsamfunnet og
de feltene de er aktive i. Erfaringene og kunnskapen de frivillige får gjennom
sitt engasjement kan være til nytte både for de folkevalgte og for administrasjonen i kommunene. Innbyggere som engasjerer seg i frivillig arbeid
får ofte økt innsikt i demokratiske prosesser og politiske saker, og blir slik
mer engasjert i samfunnet rundt seg. Frivillig sektor kan også være en god
rekrutteringsarena til lokalpolitikken.
Kommunene bør være en tilrettelegger, arenabygger og samhandlingspartner for frivillig sektor, næringslivet og innbyggerne. Både kommunen og de
frivillige organisasjonene bør være åpne for samarbeidsløsninger som kan
bidra til å utvikle lokalsamfunnet. Samarbeidet bør være bevisst og utadrettet. Partnerskap mellom de ulike aktørene kan skape nye løsninger og gi
resultater som det ikke ville være mulig å oppnå uten samarbeid.

Buskerud Fylkeskommune og Buskerud Innvandrerråd har inngått en partnerskapsavtale, der målet er å øke samfunnsdeltakelsen blant innvandrere
gjennom organisasjonsarbeid. Avtalen er basert på et gjensidig ønske om
brobygging og samhandling i lokalsamfunnet. Innvandrerrådet og fylkeskommunen samarbeider om kurs og opplæring og profilerer hverandre
aktivt i samarbeidstiltakene.

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner.

Frivillighet og mangfold

I tillegg til samarbeid mellom kommunen og organisasjonene, kan det ofte
være fruktbart at de lokale organisasjonene samarbeider seg i mellom. Slikt
samarbeid kan også føre til at organisasjonene rekrutterer nye medlemmer.
Gjennom samarbeid kan organisasjonene gjøre seg kjent for nye potensielle
medlemmer og stå samlet om felles saker.
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Samarbeid mellom organisasjoner, lag og foreninger kan også være nyttig å
tenke på før en går i kontakt med kommunen. Når flere går sammen om en
sak står en sterkere og har større påvirkningsmuligheter.
De større og mer etablerte frivillige organisasjonene har ofte både betydelig organisasjonskompetanse og lokaler til sine aktiviteter. I tillegg har de
gjerne en ordnet økonomi og en administrasjon. Nystartede og mindre organisasjoner kan ha mye å lære av disse organisasjonene.
Kunnskapen om innvandrermiljøene i lokalsamfunnet kan være sparsom i
mange av de etablerte organisasjonene. Samarbeidmellom etablerte organisasjoner og innvandrerorganisasjoner kan føre til økt rekruttering blant
innvandrerbefolkningen, nye perspektiver og nye ideer til aktiviteter.
Organisasjonene Likestilling, Inkludering, Nettverk (LIN) og Den
Norske Turistforening (DNT) har siden 2010 organisert fellesarrangementer til glede for sine medlemmer. Samarbeidet startet med en felles tur i
Bærumsmarka. Siden har flere års samarbeid lært de to organisasjonene
hva som er viktig for å få til et godt organisasjonssamarbeid. Faste møter
og konkrete forpliktelser var en del av forutsetningene for
å lykkes med samarbeidet.

“Samarbeid med innvandrerorganisasjoner kan gi gode
ideer til tiltak som kan føre til økt rekruttering blant
innvandrerbefolkningen, nye perspektiver og nye ideer
til aktiviteter”.

Minhaj Konfliktråd har en samarbeidsavtale med Oslo Røde Kors. Avtalen
går under navnet Gatemekling. Sammen arrangerer de verksteder for
ungdommer der de lærer å løse konflikter.

Samarbeid mellom kommunen og innvandrerorganisasjoner.

Når kommunene innleder samarbeid med innvandrerorganisasjoner er det
en fordel at kommunen har et bevisst forhold til hvilke deler av innvandrerbefolkningen organisasjonene representerer.

Holdninger til samarbeid
Det ligger et stort ansvar på både organisasjonene selv og politikerne å

bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn. For å få rekruttere større deler
av befolkningen inn i organisasjonene og for å skape mer frivillighet generelt, må både kommunene og organisasjonene ville samarbeide og gjennomføre konkrete tiltak. Det handler i stor grad om å ville og om å tørre.

Praktiske utfordringer for samarbeid mellom kommuner
og frivillige organisasjoner.
Organisasjoner og kommuner er skrudd sammen forskjellig. Når kommuner
søker samarbeid med organisasjoner gjøres det ofte nettopp fordi organisasjonene kan tilby noe det offentlige ikke kan. Samtidig er det en fordel at
også organisasjonene setter seg inn i hvilke mål kommunen ønsker å oppnå.
Da blir det enklere å finne områder og problemstillinger som kan danne
grunnlag for et videre samarbeid.
Samarbeid mellom kommuner og organisasjoner kan by på praktiske utfordringer både for kommunene og organisasjonene. Frivillig virksomhet foregår ofte på ettermiddager, kvelder og i helger, mens ansatte i kommunenes
administrasjon som regel jobber på dagtid. Kommunen kan vurdere ordninger som gjør det mulig å ha kontakt med organisasjonene også utenfor
vanlig arbeidstid.

Frivillighet og mangfold

Organisasjoner representerer interessefellesskap. Ofte representerer de særinteresser for mindre eller større grupper. Organisasjonene har en stemme
i lokalsamfunnet. Store organisasjoner med en godt utbygd sentraladministrasjon og velfungerende lokallag har gjerne stor gjennomslagskraft. Det er
viktig at også organisasjoner som representerer mindre grupper i samfunnet
høres. Derfor er det nødvendig at innvandrerorganisasjoner får en stemme
i lokalsamfunnet. Enkelte innvandrergrupper er godt organiserte gjennom
flere foreninger, mens andre i liten grad er det.

17

Dersom kommunene og organisasjonene skal samarbeide betyr det ofte
partene må tilpasse seg hverandre. Enhet for mangfold og integrering i
Oslo har en skiftordning der kommunens ansatte kan møte organisasjonene på ettermiddag og kveldstid. Slik tilrettelegging fra kommunen fører
både til økt samarbeid og bedre dialog.

Frivillighet og mangfold

Ved direkte kontakt mellom kommunen og organisasjonene, for eksempel
gjennom frivilligsentraler, kan en enklere klargjøre hva som forventes av
samarbeidet. Det kan utformes en forståelse av felles mål og hvordan disse
skal nås.
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LINK-prosjektet i Bydel Gamle Oslo er et godt eksempel på et bindeledd
mellom kommunen og lokalsamfunnet. Kommunalt ansatte LINK-arbeidere følger opp nyankomne somaliske innvandrere i Bydel Gamle Oslo i
deres møte med det norske samfunnet. Linkarbeideren fungerer som et
bindeledd mellom relevante tjenester i bydelen og lokale frivillige organisasjoner, moskeer og ressurspersoner.

DEL 3 – INNGANGSPORTER TIL			
DELTAKELSE

Frivillighet og mangfold

INNGANGSPORTER TIL DELTAKELSE
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Dersom en skal øke innvandrernes deltakelse i frivillige aktiviteter må en også skape og
utvikle inngangsporter for deltakelse. Både kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner kan bidra til å gi innvandrerbefolkningen en anledning til å møte de frivillige
organisasjonene og deres aktiviteter. Dette kan gjøres gjennom både formelle og mer
uformelle møteplasser.
Denne delen informerer om ulike møteplasser. Det er mange ulike lokale forhold som
påvirker hva som vil være de mest hensiktsmessige arenaene i akkurat din kommune.
Både kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner kan ta initiativ til å etablere
samhandlingsarenaer. Kommunen bør kjenne til både egne og innvandrerbefolkningens
behov ved valg av arena. Kommunen bør også kjenne til innvandrerbefolkningensstørrelse
og sammensetning.

Felles samhandlingsarenaer gir:
•

befolkningen en anledning til å påvirke beslutningsprosesser

•

kunnskap om innvandrermiljøene i kommunen

•

økt treffsikkerheten på kommunale tiltak

•

økt forståelse

•

et verktøy for å forebygge konflikter

•

et bindeledd mellom innvandrere og myndigheter

•

en læringsarena

“Dersom en skal øke deltakelsen i frivillige aktiviteter må
en også skape og utvikle inngangsporter for deltakelse”.
Hvert år arrangeres “Gjestebud” i Drammen, hvor det eneste formålet er
å feire mangfold og fellesskap i Drammen by. Gjennom å komme sammen
til et måltid tilrettelegges det for dialog, nettverksbygging, kontaktskaping
og gjensidig forståelse og tillit i lokalmiljøet. Drammen er en mangfoldig
by som har innbyggere med bakgrunn fra 120 forskjellig land. “Gjestebud”
ønsker å bidra til at byen skal fortsette å utvikle seg som brobyggernes
by. I spissen for arbeidet står Drammen og omegn tros- og livssynsforum
(DOTL) og Buskerud innvandrerråd.

Tilrettelagt eller ordinær aktivitet?
Personer som deltar minst i frivillige aktiviteter oppgir ofte at de tror at de
ikke passer inn. Informasjonstiltak og dialog rettet mot grupper som har lav
deltakelse i frivillige organisasjoner er tiltak som kan gi flere medlemmer i
organisasjonene. Dersom en ønsker at innvandrere eller personer med innvandrerbakgrunn skal delta, kan en også se på mulighetene for å tilpasse
noen av sine egne aktiviteter.

Frivillighet og mangfold

Mange kommuner har allerede etablert samhandlingsarenaer for lokale
myndigheter og den lokale frivilligheten.
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Rapporten “Velkommen inn, en erfaringsrappport om inkludering i frivillige
organisasjoner” som Frivillighet Norge ga ut i 2008, viser at hele 71 prosent av medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge har hatt inkludering av
personer med minoritetsbakgrunn oppe som tema. Hele 61 prosent oppgir
også å ha satt i gang tiltak for å øke medlemsandelen blant minoritetsbefolkningen.

Frivillighet og mangfold

Av og til oppfattes imidlertid inkludering av innvandrere som et ekstraordinært tiltak som krever noe utover vanlig virksomhet. Mange organisasjoner
er usikre på hvordan de skal gå frem for å nå personer med innvandrerbakgrunn. Enkelte melder også at de ikke tror organisasjonens aktiviteter
er interessante for denne målgruppen. Mangfold innad i organisasjonen
kan være en ressurs for hele organisasjonen. Nye medlemmer kan gi nye
perspektiver og bidra til nye måter å løse oppgaver på.
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“Dersom en ønsker at innvandrere eller personer med
innvandrerbakgrunn skal delta, kan en også se på mulighetene for å tilpasse noen av sine egne aktiviteter”.
Tilrettelagte aktiviteter kan være en inngangsport for deltakelse i organisasjonenes ordinære aktiviteter. Det er stor forskjell på aktiviteter hvor
innvandrere er mottakere og aktiviteter de selv er med på å planlegge og å
utføre. Er en selv medansvarlig for aktivitetene gir det en følelse av mestring og legger et sterkere grunnlag for videre deltakelse i andre aktiviteter
i organisasjonen.
Flyktningguiden i regi av Røde Kors er et eksempel på tilrettelagt aktivitet
hvor flyktningene i samarbeid med guiden er med på å bestemme innholdet i aktiviteten som gjennomføres.
Frivilligsentralen i Stjørdal har jobbet tett sammen med lokale frivillige
lag og organisasjoner for å introdusere disse til innvandrerbefolkningen.
Gjennom prosjektet “prosjektbasert frivillighet” kan frivillige organisasjoner få hjelp til å gjennomføre praktiske oppgaver i forbindelse med lokale
arrangementer. Vaktoppgaver og vaffelsalg er to av mange slike oppgaver.
Gjennom “Prosjektbasert frivillighet” bidrar deltakerne med menneskelige ressurser, og får samtidig tilbake møter mellom mennesker. De som
mottar praktisk hjelp fra innvandrerbefolkningen forplikter seg til å ta et
ekstra tak for å bli kjent.

Frivilligsentralene er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst
til å delta innen frivillig virksomhet. Kulturdepartementet gir driftstilskudd til
frivilligsentraler, men fullfinansierer ikke. Minst 40 prosent av inntektene må
komme fra kommunen eller andre lokale aktører. Gjennom frivilligsentraler skapes også samarbeid mellom organisasjoner, noe som igjen medfører
rekruttering til frivillige aktiviteter.
Frivilligsentralene bør brukes aktivt til å styrke innvandrerorganisasjoner,
legge til rette for slikt samarbeid og ha organisasjonskurs for disse.
Namsos Frivilligsentral har i to år arrangert et tiltak primært rettet mot
nyankomne innvandrere. Deltakerne reiser til Sømliøya leirsted i Nærøy og
får faglig og tilrettelagt informasjon tilpasset deres behov. Gjennom hjelp
til deltakelse i det lokale organisasjonslivet vil deltakere bli ytterligere
integrert i nærmiljøet og i storsamfunnet.

Innvandrerorganisasjoner og innvandrerråd.
Innvandrerorganisasjoner er organisasjoner som har sin forankring i innvandrerbefolkningen. De er hovedsakelig etnisk, religiøst eller kulturelt forankret og er ofte medlemsbaserte. Det finnes et betydelig potensial blant
disse til å være en skole i demokrati. Dette dreier seg på den ene siden om
skolering som gir kompetanse til å ta andre typer verv og jobber senere.
Imidlertid handler det ikke bare om opplæring i ferdigheter. Det er kanskje
enda viktigere dersom organisasjonene er en arena hvor det produseres
engasjement og tro på at det nytter å delta politisk.

Frivillighet og mangfold

Frivilligsentraler
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Ikke alle frivillige organisasjoner tar mål av seg å representere en bred
gruppe. Dette gjelder også innvandrerorganisasjoner. Det er derfor viktig
at kommunen setter seg inn i organisasjonens formål, oppbygning og medlemsmasse. De kan også stille krav til organisasjonen ved tildeling av pengestøtte, blant annet for å stimulere til demokratisk valgte styrer og annet som
kan bidra til godt drevne organisasjoner.

Frivillighet og mangfold

Innvandrerråd er organ som skal være innvandrernes talerør i lokalsamfunnet og tilrettelegge for dialog og samhandling mellom ulike etniske grupper.
Stadig flere norske kommuner etablerer slike konsultative organer. “Innvandrerråd” brukes ofte som et ganske bredt begrep for ulike former for
møteplasser mellom innvandrerbefolkningen og lokale myndigheter. Innvandrerrådene er organisert på ulike måter i ulike kommuner.
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IMDi har laget tipsheftet “Gode råd til utvikling av lokale møteplasser”.
Dette kan lastes ned fra www.imdi.no. Heftet er en guide for etablering
og utvikling av lokale møteplasser mellom innvandrere og myndigheter.

De innvandrerrådene som fungerer best har ofte et styre med godt nettverk
innad i de ulike innvandrerforeningene, samtidig som de har god kontakt
med lokale myndigheter og er aktive pådrivere for sine saker. En forutsetning for å skape velfungerende råd er at en har et bredt organisasjonsliv å
rekruttere fra, med personer med god forståelse for hvordan en kan påvirke
politiske beslutningsprosesser. Mange steder i Norge finnes det ikke et slikt
organisasjonsliv blant innvandrerbefolkningen. I disse sammenhengene er
det ikke sikkert opprettelsen av innvandrerråd er den mest formålstjenlige
løsningen.
Mange kommuner, med liten størrelse på innvandrerbefolkningen, har få
aktive innvandrerorganisasjoner og andre organer der innvandrerbefolkningen uttrykker og bygger opp sitt politiske engasjement. I mange tilfeller kan
det være nyttig å jobbe for å bygge opp et aktivt organisasjonsliv før en tar
steget til å opprette en mer formell møteplass. Dette vil også bidra til større
rekruttering av kompetente medlemmer til rådene.
Buskerud Innvandrerråd har inngått et samarbeid med
Likestillingsutvalget i Buskerud fylkeskommune. Områdene
det samarbeides om er:
•

Økt deltakelse av personer med flerkulturell bakgrunn i arbeidslivet,
spesielt kvinner

Påvirkning og bevisstgjøring av næringsliv og offentlig forvaltning i
forhold til ansettelser og innkalling til intervju av personer med
flerkulturell bakgrunn. Fylkesrådmannen mener at ved å involvere
Buskerud innvandrerråd og andre brukergrupper kan likestillingsutvalget
vitalisere sitt arbeid. Fylkeskommunen får også en viktig samarbeidspartner for å nå målet om å bli et foregangsfylke på integrering
og inkludering.

Frivillighet og mangfold

•
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Bibliotekene.
Biblioteket er en fellesarena som finnes i alle kommuner i Norge og som er
gratis for publikum. For nyankomne til Norge har biblioteket stor betydning.
Mange har med seg en bevissthet om bibliotek fra hjemlandet.
Forskning viser at bibliotekene har en sentral funksjon i integreringsprosessen. Bibliotekene gir en mulighet til å delta i samfunnet ved å oppdatere seg
på det som skjer både lokalt og globalt, og de kan gi en følelse av tilhørighet.
Mange bibliotek har en formell eller uformell avtale med frivillige organisasjoner. En formell avtale kan være at frivilligsentralen har fast kontorplass
i biblioteket, eller at organisasjoner låner møtelokaler der. Biblioteker kan
også brukes å spre informasjon om frivillig virksomhet.

Kjenner du til hva ditt lokale bibliotek har av tilbud og hvilket
samarbeid som kan være aktuelt for din organisasjon?

Frivillighet og mangfold

Steinkjer bibliotek og Røde Kors tilbyr i samarbeid med Voksenopplæringen leksehjelp for kvinner i Introduksjonsprogrammet. Steinkjer bibliotek
tilbyr gratis lokaler. Prosjektet er forankret i Flyktningguiden i Steinkjer
Røde Kors.

Idrett og andre kulturaktiviteter
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Idretten blir ofte trukket frem som et eksempel på en arena hvor det er
lett å rekruttere barn med innvandrerbakgrunn. Forskning viser at det er
i idretten, samt i fagbevegelser og religions- og livsynsforeninger vi finner
størst andel medlemmer med innvandrerbakgrunn.
En av grunnene til at idretten tiltrekker seg barn med innvandrerbakgrunn
kan være at deltakelse ikke alltid krever gode språkferdigheter. Idretten er
også internasjonal, med regler og normer som strekker seg over landegrenser. Det samme kan også gjelde mange andre kulturaktiviteter som tegneog malekurs, korps og musikkskoler. Kunstneriske uttrykksformer gir et godt
grunnlag for samhandling mellom personer med forskjellig bakgrunn. Samtidig vet vi at krav til foreldredeltagelse og økonomi kan oppleves som en
barriere.
Både Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund har laget brosjyrer
med tips til klubbene om hvordan de kan integrere nye grupper inn i sine
aktiviteter. Brosjyrene gir et godt bilde av hva klubbene kan gjøre for å
tilrettelegge aktiviteter. Brosjyrene gir også informasjon om hva som
krevers av den enkelte når det kommer til kjøring og henting til aktiviteter, dugnad og medlemskontingent.

Økt innvandrerbefolkning kan føre til at andre idretter blir mer vanlig i
Norge. Cricket er et eksempel på en slik idrett. Norges Cricketforbund
ble opprettet i 1994. I dag et det fem divisjoner i seriesystemet. I tillegg
finnes landslag på ulike nivåer og egne jenteklubber.

Foreldredeltagelse i form av henting, bringing, kakebaking og loddsalg kan
være nytt for mange innvandrere. I tillegg er det knyttet kostnader til mange
aktiviteter i form av deltakeravgift og kjøp av utstyr. Dette er noe foreldrene må få god veiledning og informasjon om. Organisasjonene bør strekke
seg langt i å informere og involvere innvandrerforeldre som ikke er kjent
med frivillighetstradisjonene i Norge. Ved å ha god kommunikasjon med alle
foreldrene vil det tilføre organisasjonen verdifulle ressurser. Bred foreldreinvolvering kan føre til videre rekruttering av medlemmer gjennom det nettverket innvandrerforeldrene har. Disse nettverkene kan være ressurser for
organisasjonen. Samtidig kan foreldrene ha ulike kulturelle preferanser og
holdninger for hva som regnes som legitime fritidsaktiviteter. Tradisjonelle
norske aktiviteter som korps og idrett kan bli nedprioritert når tid og ressurser må prioriteres.
Informasjon om frivillighet er ofte laget med utgangspunkt i et publikum
som allerede kjenner til frivilligheten i Norge, og mange som flytter til hit
finner det vanskelig å tilegne seg informasjon om frivilligheten her.
Det å forstå koder og normer kan være en utfordring når man er ny et sted.
Mange innvandrere har også erfaring fra frivillig aktivitet fra hjemlandet,
hvor typen aktiviteter og tradisjonene for frivillighet er annerledes enn i
Norge. I noen land er det vanlig med en løsere og mer uforpliktende organisasjonsstruktur hvor deltakerne kan delta fra gang til gang. I Norge kreves
ofte at det settes av tid og ressurser til å delta i en frivillig organisasjon. I de
tilfeller der det er barna som deltar involveres ofte også foreldrene i aktivitetene. Dermed må også foreldrene sette av tid til barnas aktiviteter.

Hvordan kan din organisasjon legge til rette for
foreldredeltakelse?
•

Økonomisk tilrettelegging: lavere medlemsavgift når søsken blir med.

•

Informasjon på ulike språk.

•

Fadderordning for foreldrene: informasjonsdeling og erfaring. Gjerne
mellom foreldre som bor i samme nabolag.

•

Involver andre mer erfarne foreldre fra samme språkgruppe.

Frivillighet og mangfold

Foreldredeltagelse
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•

Kreative løsninger: lag en film med informasjon om forpliktelser for
foreldrene, utbytte for barna og foreldrene, og andre praktiske ting 		
som har betydning for aktiviteten som: kjøring og henting, overnatting og dugnad.

•

Kjøp inn utstyr som kan lånes ut til de som trenger det.

•

Aktivt bruk av bruktmarkeder for innkjøp av utstyr.

•

Snakk direkte med foreldrene.

Frivillighet og mangfold

Hvordan kan kommunen legge til rette for økt
foreldredeltakelse?
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•

Hjelp til utvikling av informasjonsmateriell. Kan kommunen sette
organisasjonen i kontakt med innvandrerforeninger som kan bistå
med oversetting?

•

Gi organisasjonene tilgang til arenaer der de kan rekruttere nye
medlemmer fra innvandrerbefolkningen. Introduksjonsprogram,
norskopplæringen, frivilligsentraler og innvandrerråd kan være gode
rekrutteringsarenaer for frivillige organisasjoner.

Norges speiderforbunds mangfoldsprosjekt utgjør en viktig del av forbundets strategiske satsing på samfunnsansvar. Speiderforbundet har vervebrosjyrer på arabisk, urdu, somali og kurdisk. De har også trykket opp et
hefte om mødregrupper basert på erfaringer fra den muslimske speidergruppa Rabita.

DEL 4 – REKRUTTERING OG
MANGFOLD

Frivillighet og mangfold

MANGFOLDSREKRUTTERING I FRIVILLIGE
ORGANISASJONER
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For å bli en mangfoldig organisasjon trenger frivillige organisasjoner medlemmer med ulik bakgrunn. Mangfoldighet gjør organisasjonene bedre rustet til å møte flere mennesker. Organisasjonene bør være fleksible og se på
forskjellighet som en mulighet for utvikling og vekst.
Mange organisasjoner trenger ikke nye aktiviteter for å skape mangfold,
de trenger mangfold i de aktivitetene de allerede har. Det handler om å se
organisasjonene som en arena der inkludering finner sted.
Rekruttering til frivillige organisasjoner skjer ofte gjennom venner og
bekjente i lokalmiljøet, noe de som er nye i kommunen mangler. Samtidig
vet vi at mange organisasjoner er redde for å gjøre feil i møte med personer
med innvandrerbakgrunn. Kulturbarrierer og språkhindringer skaper usikkerhet hos både organisasjonene og potensielle medlemmer fra innvandrerbefolkningen.

“Mange organisasjoner trenger ikke nye aktiviteter for
å skape mangfold, de trenger mangfold i de aktivitetene de allerede har”.
Nye rekrutteringsstrategier vil kunne tilrettelegge for at flere kommer over
disse etniske barrierene. Ofte er det aktiviteten som utføres gjennom deltakelse i en organisasjon som binder mennesker sammen, uavhengig av hvor
i verden de har sin bakgrunn fra.

Formelt medlemskap kan være en av barrierene for deltakelse i aktiviteter,
spesielt hvis medlemskap må inngås før man får delta i aktivitetene. De
fleste frivillige organisasjoner ønsker faste medlemmer, men dersom en kan
prøve ut aktiviteter over noe tid før formelt medlemskap inngås kan en tilknytte seg flere personer som kan bli ressurser på sikt.
Mangfoldsarbeid handler om å se alle innbyggere som enkeltindivider – med
ulike behov, kompetanse og bakgrunn. Dette er spesielt viktig i rekrutteringsprosessen.

•

Spør folk om de vil være med.

•

Oppsøk nye miljøer, som innvandrerorganisasjoner og trossamfunn,
informer om din organisasjons arbeid og inviter til aktiviteter

•

Ha informasjon om organisasjonen og dens aktiviteter på flere språk,
både i brosjyrer og på nettsider.

•

Legg informasjonsmateriell på flere språk på for eksempel helsestasjoner, bibliotek, introduksjonssentre og på oppslagstavler.

•

Etabler kontakt med ressurspersoner i ulike miljøer

•

Få innvandrere inn i styret - det kan skape nytenking også når det
gjelder rekruttering.

•

Opplys at frivillig arbeid er etterspurt blant arbeidsgivere og kan
være verdifullt å ha på cv’en.

Innvandrere som ressurs i rekrutteringsarbeidet
Personer som selv har innvandrerbakgrunn utgjør en viktig ressurs i
arbeidet med å tilrettelegge og spre informasjon om lokal frivillighet til
ulike innvandrergrupper. Det er derfor viktig å utnytte den kompetansen
som finnes hos for eksempel ansatte i organisasjonene eller kommunen,
og blant samarbeidspartnere med innvandrerbakgrunn.
Ellers kan flyktningkontor, voksenopplæringssentre og introduksjonsprogram i kommunen være nyttige samarbeidspartnere for å nå målgruppen
med informasjon.

Frivillighet og mangfold

Hvordan kan din organisasjon rekruttere nye medlemmer?
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Holdninger styrer handlinger
Det er ikke nok å vedta en mangfoldig organisasjon, det må følges av konkrete handlinger. I tillegg vil gode holdninger og god organisasjonskultur
være nødvendig for å bli en allsidig organisasjon. Kunnskap om og respekt
for andre mennesker er et nøkkelord, og frivillige organisasjoner vil tjene på
å lytte til hva innvandrerne ønsker å bidra med. Diskriminerende holdninger
kan føre til at organisasjonen går glipp av viktige ressurser, både fordi de
kan gå glipp av ressurspersoner og fordi mangfold i seg selv vil være en
styrke for de fleste organisasjoner.

Frivillighet og mangfold

“Ulikhet og forskjell må ses på som en styrke for en
hver organisasjon”.

Hvordan kan din organisasjon jobbe med holdninger?
•

Sett organisasjonenes verdier på dagsorden med jevne mellomrom,
både i styremøter og på medlemsmøter. Har ikke organisasjonen
utviklet et verdigrunnlag bør dette vurderes.

•

Vurder sammensetningen i egen gruppe. Diskuter hva dere kan gjøre
for å bli mer mangfoldige.

•

Spør etter menneskers kompetanse når de melder seg som frivillige.
Ikke la fordommer styre beslutninger, men prøv å se hele mennesket.

•

Spør hvis noe er uklart i stedet for å trekke forhastede konklusjoner.
Når mennesker fra ulike kulturer møtes er god og tydelig kommunikasjon viktig.

•

Arranger møter eller kurs om mangfold og inkludering.

•

Frivillighet Norge har laget et kurshefte om inkludering. Heftet heter
“Inkludering – slik lager dere en workshop om inkludering av etniske
minoriteter”, og ligger på frivillighetnorge.no.

•

Jobb for å bli kjent med egne holdninger og fordommer. Hjelp hverandre med å identifisere fordommer og mulig diskriminerende praksis.
Forsøk å finne årsaker til disse, og hvordan dere kan jobbe med
utfordringene.
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Sjekkliste for mangfold i organisasjonen
Organisasjoner som vil finne ut hvor mangfoldig de er, kan bruke en
sjekkliste. Frivillighet Norge har laget et veilederhefte om inkludering som
kan brukes på styremøter og medlemsmøter. Den er et godt utgangspunkt
for diskusjon og gir et grunnlag for videre arbeid med mangfold.

Valgkomiteens rolle

Opplæring i styre-og organisasjonsarbeid for innvandrere
Opplæring i styrearbeid og organisasjonsarbeid kan være et nyttig tiltak
for å gi innvandrere forståelse og kunnskap om hva frivillig organisasjonsliv innebærer. Et eksempel er kursopplegget “Organisasjoner, noe for
meg?” som ble utarbeidet av Det Felles Innvandrerråd i Hordaland i 2011.
Organisasjonskursene ble arrangert i samarbeid med Flyktningetjenesten,
Voksenopplæringen og Kulturetaten i Bergen kommune. Finnes det noe
tilsvarende der du bor?

“Et styre bestående av mennesker med ulik
bakgrunn og kompetanse, gir et styre med et
bredere perspektiv”.

Frivillighet og mangfold

Valgkomiteer spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å få større mangfold
i styrer og råd. Et styre bestående av mennesker med ulik bakgrunn og
kompetanse, gir et styre med et bredere perspektiv og bedre forutsetninger
for et mangfold av frivillige. Hvis en organisasjon som ønsker å være inkluderende har et styre som består av mennesker med tilnærmet lik bakgrunn
og kompetanse, bør valgkomiteen jobbe aktivt for å få inn personer som
skaper mer mangfold.
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ER INNVANDRERBEFOLKNINGEN INKLUDERT I
KOMMUNENS FRIVILLIGHETSPLAN?
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Kommunale frivillighetsplaner.
En del kommuner har utviklet egne planer for den frivillige virksomheten.
Det vil variere fra kommune til kommune hvem som er ansvarlige for å
iverksette planene.
Utfordringen er å sørge for at frivillighetssatsingen i kommunene også tar
hensyn til befolkningens sammensetning. Mange kommuner jobber systematisk med frivillighet og organisasjonsliv for eksempel gjennom en frivillighetsplan, men befolkningens mangfold er sjelden et tema i planene. Det
bør det være.

Hvordan er situasjonen i din kommune? Har den en egen frivillighetsplan – og hvem administrerer den? Tar planen hensyn til hele
befolkningen i kommunen?

Det finnes per i dag ingen samlet oversikt over hvilke kommuner som har
utviklet en egen frivillighetsplan. Det samme gjelder hvilke kommuner som
har egne samarbeidsavtaler med organisasjoner. Vi vet at over halvparten
av kommunene i Norge har samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner.
Likevel er det bare i overkant av 20 % av kommunene som har utviklet en
mer overordnet lokal frivillighetspolitikk. Kommuner som legger til rette for
vekst og utvikling for frivilligheten lokalt oppnår mange fordeler med dette.
Blant annet bidrar det til å gjøre kommunen til et attraktivt sted å bo.

En kommunal frivillighetsplan gir et godt utgangspunkt for å øke aktivitetsnivået i lokalsamfunnet. Siden et av målene med en frivillighetsplan er å
bidra til et et inkluderende og aktivt lokalsamfunn der alle er med, er mangfoldsperspektivet i planen viktig. Her kan kommunen inkludere innvandrerorganisasjoner og innvandrerne i prosessen på samme måte som andre mer
etablerte frivillige organisasjoner.

“Kommuner som utarbeider en frivillighetsplan må
sørge for å ivareta mangfoldsperspektivet i planen”.

Prosessen med å lage en lokal frivillighetsplan bør forankres hos ledelsen
i kommunen, både på politisk og administrativt nivå. Forankring er viktig
både for gjennomføringen og for at budskapet gis legitimitet i kommunen,
på tvers av sektorer og nivåer. Det gir også prosessen større troverdighet
og legitimitet blant de frivillige. Dialog med organisasjonene i utarbeidelsen
av planen er også helt sentralt for at den skal ha gjennomslagskraft og gi
resultater. Kommunene kan la representanter fra frivilligheten komme med
innspill underveis i prosessen, for eksempel gjennom en referansegruppe.

Frivillighet og mangfold

Moss kommune er en av kommunene som i sin plan for frivillighetspolitikk
har et eget punkt som spesielt omhandler frivillighet og integrering.
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Kommunenes Interesseorganisasjon (KS) har laget veilederen “Samen
om det gode liv”, som gir nyttige tips om utforming av frivillighetspolitikk
i kommunene. Denne finner du på nettet ved å gå inn på www.ks.no.
Veilederen er først og fremst rettet mot kommunene, men også frivillige
organisasjoner ha nytte av den.

Kartlegging – Hvordan ivareta et mangfoldsperspektiv i planen?
I prosessen med utarbeiding av en frivillighetsplan bør kommunen kartlegge
det frivillige livet i lokalsamfunnet.

Frivillighet og mangfold

En kartlegging bør inneholde:
•

Oversikt over innvandrerorganisasjoner og innvandrernettverk i
kommunen

•

Erfaringer med kontakt med disse organisasjonene eller nettverkene

•

Eksisterende praksis og rutiner for samhandling mellom kommunen
og innvandrerorganisasjonene

•

Behov og forventninger til fremtidig samarbeid

Kartleggingen vil gi verdifull dokumentasjon og kunnskap for det videre
arbeidet med å inkludere innvandrerorganisasjoner i planprosessen.
Kommuner og organisasjoner er likeverdige partnere, noe som bør prege
samhandlingen mellom de to. Det er viktig å avklare at frivillig innsats er et
supplement til de kommunale tjenestene, ikke en erstatning for dem.

Dialog og samarbeid
36

Frivilligsentraler er som nevnt en god base for å få til dialog og samarbeid. I
arbeidet med en frivillighetsplan kan frivilligsentralene spille en sentral rolle.
Selv om sentralene fungerer ulikt fra kommune til kommune, skal de alltid
være et kontaktpunkt for mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige. Kommunene bør legge til rette for at alle organisasjoner har en reell
mulighet til å kunne delta i prosessen med frivillighetsplan.
Sentralene kan ta en aktiv og koordinerende rolle overfor frivillige lag og
foreninger, og være et knutepunkt for frivilligheten i kommunen. Frivilligsentralen kan være et godt instrument for å koordinere kommunens kontakt
med innvandrerorganisasjonene.
Eidsvoll frivilligsentral driver målrettet samarbeid med frivillige lag og
foreninger i kommunen. Siden 2009 har de drevet en flerkulturell kafe
sammen med Redd Barna, Røde Kors, voksenopplæringen og flyktningetjenesten. Målet med kafeen er å styrke arbeidet med informasjon,
veiledning og bistand. De har som mål å øke deltakelsen for innvandrere,
og synliggjøre disse gruppene i lokalsamfunnet. Kontakten og relasjonene
som er knyttet mellom frivillige organisasjoner og innvandrere har gitt økt
opplevelse av trivsel og tilhørighet i lokalsamfunnet.
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Frivillighetsplaner bør evalueres jevnlig for å finne ut om en når de mål som
er satt, og at alle målgruppene nås. I tillegg kan en ha en jevnlig dialog med
de som planen retter seg mot. Resultatene og tilbakemeldingene vil gi kommunen muligheter for å endre planen hvis utviklingen peker i feil retning.
Dersom planene skal endres bør kommunen vurdere hvilke konsekvenser
dette får for organisasjonene i form av for eksempel merarbeid og endrede
rammer.
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DEL 5 – ØKONOMISK STØTTE
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Økonomisk støtte til frivillige organisasjoner er et viktig virkemiddel både
kommunale og statlige organer benytter seg av. Økonomisk støtte gjennom
tilskuddsordninger er ofte det offentliges bidrag til å løse utfordringer som
både organisasjoner og det offentlige er opptatt av. Det vil alltid være knyttet et mål til tilskuddsordninger. Det er viktig, også for innvandrerorganisasjoner, å kjenne til tilskuddsordninger innenfor deres interessefelt og ikke
bare ordninger som har integrering som formål.

“Økonomisk støtte gjennom tilskuddsordninger
er ofte det offentliges bidrag til å løse utfordringer som
både organisasjoner og det offentlige er
opptatt av”.
Innvandrerorganisasjoner er ofte små, har få medlemmer og begrensede
administrative og økonomiske ressurser. Medlemsstøtte, der det gis et fast
kronebeløp per medlem, kan være et kjærkomment bidrag. Det samme gjelder gratis leie av lokaler og grunnstøtte eller driftsstøtte. Mange frivillige
organisasjoner trenger lokaler for å utføre sine aktiviteter. Her kan kommunen bidra med å redusere eller fjerne leien på lokaler, eller gi støtte til å
betale leie.
Organisasjoner må på sin side være bevisst på forskjellen mellom prosjektstøtte, grunnstøtte/driftsstøtte og støtte til tiltak. Driftsstøtte skal være et
bidrag til den generelle driften av en organisasjon, mens prosjektstøtte og
tiltaksstøtte retter seg mot en bestemt oppgave eller aktivitet som organisasjonen driver.

Frivillighet og mangfold

ØKONOMISK STØTTE SOM VIRKEMIDDEL
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HVA FORVENTES AV EN ORGANISASJON SOM
SØKER OM TILSKUDD FRA DET OFFENTLIGE?
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Det offentlige stiller ofte krav til at organisasjoner som søker tilskudd må ha
organisasjonsnummer. Det er for å sikre at organisasjonen oppfyller formelle
kriterier for å være juridisk ansvarlig, og at virksomheten kan få opprettet bankkontonummer som eventuelle tilskudd utbetales til.
Derfor anbefales det at frivillige organisasjoner registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene (www.brreg.no). De som ikke har
organisasjonsnummer fra før av vil få dette gjennom en slik registrering.
Det er vanlig at organisasjoner skriftlig aksepterer betingelser som er gitt
i tilskuddsbrev før tilskuddet utbetales. Organisasjonen forventes ofte å
levere både faglig rapportering og regnskapsrapportering. Den faglige rapporteringen vil omhandle prosjektets mål, oppnådde resultater og/eller en
analyse av effekten av aktivitetene. Det kreves som regel at organisasjonen
utarbeider et eget prosjektregnskap hvis de mottar prosjektstøtte. Organisasjoner som mottar driftsstøtte må som regel levere et årsregnskap for
hele organisasjonen. Det kan også stilles krav til at regnskapet skal være
revidert av en revisor.
Organisasjoner som mottar prosjektstøtte eller tiltaksstøtte må kunne skille
mellom prosjektstøtte, tiltaksstøtte og driftsstøtte. Driftsstøtte skal være
med å sikre daglig drift av en organisasjon, mens prosjektstøtte og tiltaksstøtte retter seg mot en bestemt oppgave, aktivitet eller tiltak som organisasjonen driver. Prosjekt og drift bør ikke være synonymt med hverandre.
Prosjektstøtte krever at organisasjonen som mottar støtten må ha nødvendig kunnskap og ressurser til å håndtere dette skillet.

“Organisasjoner som mottar prosjektstøtte eller tiltaksstøtte må kunne skille mellom prosjektstøtte, tiltaksstøtte og driftsstøtte”.
Når en organisasjon får prosjektstøtte fra det offentlige for å gjennomføre
et konkret prosjekt, kan det sammenlignes med å inngå en kontrakt. Det
offentlige vil gjerne ha en oppgave løst som organisasjonen har sagt den vil
utføre ved å ta imot pengene.

I behandlingen av søknader om tilskudd vurderer en ofte
bestemte kriterier. Det er vanlig å se på:
•

I hvilken grad søknaden støtter opp under ordningens formål

•

Prosjektplan

•

Økonomistyring

•

Kompetanse og erfaring på området

•

Nettverk, forankring og gjennomslagskraft i aktuelle miljø og
lokalsamfunn

•

Frivillig innsats i tiltakene

•

Samarbeid med offentlige etater, kommuner og andre organisasjoner

Frivillighet og mangfold

Både tilskuddsgiver og tilskuddsmottaker har et ansvar for å vurdere om
organisasjonene faktisk kan utføre de oppgavene som følger med å motta
tilskudd.
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Det finnes ikke noe samlet oversikt over tilskuddsordninger i Norge. Tilskuddsmidler lyses som oftest ut, og som regel finner man utlysningene på
nettstedene til de som gir tilskuddet, enten det er statlige etater, kommuner,
stiftelser eller andre som deler ut midler. Enkelte utlyser også tilskudds
midler i avisene. Det er viktig å merke seg at forskjellige tilskuddsordninger
har ulike søknads- og rapporteringsfrister. Det er som regel ikke åpent for
å sende tilskuddssøknader gjennom hele året. En viktig side ved å søke
tilskudd er derfor å skaffe seg oversikt over aktuelle ordninger og søknadsfrister.
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Kompetansehevning for organisasjoner
Det finnes flere forskjellige kompetansehevende kurs for frivillige organisasjoner. Både kommuner, fylkeskommuner og Frivillighet Norge arrangerer kurs som kan være relevante. Kursene som tilbys omhandler tema
som:
•

Organisasjonsdrift

•

Økonomi, regnskap og rapportering

•

Organisasjonskunnskap og ledelse

•

Prosjektkunnskap og prosjektledelse

•

Kunsten å lede frivillige

I tillegg til Frivillighet Norge tilbyr mange kommuner og fylkeskommuner
slike kurs gratis. Mer informasjon om kurs finnes på www.frivillighetnorge.no
eller på kommunenes eller fylkeskommunenes hjemmesider.

Veileder for tilskuddsforvaltere

Frivillighet og mangfold

Kommuner og andre tilskuddsforvaltere som skal drifte eller opprette tilskuddsordninger kan ha god nytte av Direktoratet for økonomistyrings veileder “Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen”. Veilederen
gir tilskuddsforvaltere et verktøy i arbeidet med å målrette og effektivisere
arbeidet med tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd. I veilederen er
det laget en nyttig sjekkliste som gir tilskuddsforvalter innspill til de vurderingene som må gjøres. Veilederen kan lastes ned fra www.dfo.no.

43

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo | Besøksadresse: Tollbugata 20, 0152 Oslo | Telefon sentralbord: 24 16 88 00
Telefaks: 24 16 88 01 | E-post: post@imdi.no | Bestilling av rapporter: bestilling@imdi.no | Pressetelefon: 917 55 351,
e-post: presse@imdi.no | www.imdi.no

IMDis regionkontorer
IMDi Indre Øst: 24 16 88 00

IMDi Midt-Norge: 24 16 88 00

IMDi Nord: 24 16 88 00

Besøksadresse: Storgata 16,
2815 Gjøvik

Besøksadresse: Peter Egges plass 2, 7011
Trondheim (inngang fra Kjøpmannsgata 32)

Besøksadresse: Dronningensgate 52/54,
8514 Narvik

PB 8059 Dep., 0031 Oslo

PB 2438 Sluppen, 7005 Trondheim

PB 8059 Dep., 0031 Oslo

Dekker følgende fylker: Hedmark, Oppland,
Buskerud

Dekker følgende fylker: Nord-Trøndelag,
Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal

Dekker følgende fylker: Finnmark,
Nordland, Troms

IMDi Sør: 24 16 88 00

IMDi Vest: 24 16 88 00

IMDi Øst: 24 16 88 00

Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 9,
4216 Kristiansand S

Besøksadresse: Sandbrogaten 5-7,
5003 Bergen

Besøksadresse: Tollbugata 20,
0152 Oslo

PB 647, 4666 Kristiansand

PB 159 Sandviken, 5812 Bergen

PB 8059 Dep., 0031 Oslo

Dekker følgende fylker: Aust-Agder,
Vest-Agder, Telemark

Dekker følgende fylker: Sogn og Fjordane,
Rogaland, Hordaland

Dekker følgende fylker: Oslo, Akershus,
Vestfold, Østfold

