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Formål 
Frivillighetspolitisk plattform  
representerer Lørenskog kommunes 
frivillighetspolitikk, og inneholder 
grunnleggende prinsipper og over
ordnede målsettinger for kommu
nens samspill med frivillig sektor. 
Platt formen skal styrke relasjonen 
mellom kommunen og frivillig sektor 
og bidra til forutsigbarhet og lang  
s iktighet i samspillet mellom partene.

Frivillig sektor er en uavhengig og 
selvstendig samfunnssektor som 
plasserer seg mellom nærings
livet og offentlig sektor, og som er 
anerkjent på lik linje med de andre 
sektorene i samfunnet. Frivilligheten 
består av fri   villige organisasjoner og 
enkelt  per soner som fremmer saker 
eller utfører oppgaver på frivillig  
grunnlag, dvs. ikkefortjenestebasert 
og ikkeoffentlig basis.

Frivilligheten bygger og forandrer 
samfunnet gjennom sine fellesskap, 
aktiviteter, initiativer, og samarbeidet 
med det offentlige og privat nærings
liv. Frivilligheten forandrer mennes
kene som involverer seg gjennom å 
bygge holdninger, verdier, kunnskap 
og sosial kapital. 
Lørenskogs frivillighetspolitikk skal 
bidra til å skape et aktivt, demo
kratisk, trygt, og bærekraftig lokal
samfunn. 

Overordnede prinsipper
Frivillighetspolitisk plattform er  
ut arbeidet i samarbeid mellom  
kommunen og frivilligheten som like
verdige parter. Følgende prinsipper er 
gjeldende for samarbeidet:

1. Samarbeid og samhandling  
mellom kommunen og frivillig
heten i Lørenskog skal basere 
seg på likeverdig partnerskap og 
gjensidig respekt for hverandres 
roller.

2. Kommunen og frivilligheten har 
ulike, men komplementære roller i 
lokalsamfunnet. Samarbeidet  
mellom kommunen og frivillig
heten i Lørenskog bygger på et 
prinsipp om at frivilligheten skal 
supplere og ikke erstatte offentlige 
tjenester.

3. Lørenskog kommune skal til
rettelegge for en helhetlig frivillig
hetspolitikk som gir grobunn for en 
aktiv og voksende frivillig sektor.

4. Utvikling av frivillighetspolitikken i 
kommunen skal skje i dialog med 
og i samarbeid med frivilligheten.



Kommunal  
samordning av frivillighet
Samarbeid og samhandling med 
kommunen skal oppleves som enkel, 
oversiktlig og forutsigbar for frivillig
heten. Lørenskog kommune skal 
sørge for helhetlig samordning av 
frivillig aktivitet.

1. Ved at Lørenskog frivilligsentral 
har et overordnet koordinerende 
ansvar og er kontaktpunkt for alle 
som ønsker å yte eller motta fri
villig innsats i Lørenskog kommune.

2. Ved at sektorene i kommunen har 
et medansvar for organisering og 
samarbeid med frivillige innenfor 
egen sektor. 

3. Ved å tilby egnede lokaler til 
 frivilligheten (frivilligsentral/ 

nærmiljøsentral) hvor enkelt
personer, frivillige organisasjoner 
og kommunen kan møtes,  
samarbeide og utvikle aktiviteter 
og møteplasser.

4. Gjennom å tilrettelegge for effektiv 
samhandling mellom kommunen 
og frivilligheten på digitale platt
former for frivillig aktivitet. 

Samarbeid og styrking  
av frivilligheten
Samarbeid mellom kommune og 
frivillighet bidrar til et inkluderende, 
varmere og mer tillitsfullt samfunn, 
større samfunnsdeltakelse og mer 
demokrati. Lørenskog kommune 
skal legge til rette for samarbeid og 
styrking av frivilligheten ved å:

1. Sørge for regelmessig kontakt 
mellom kommunen og frivillig
heten gjennom etablerte råds
strukturer og et frivillighetsråd for 
alle områder av frivilligheten som 
favner og representerer bredden i 
organ isasjonslivet i Lørenskog.

2. Etablere arenaer for både formell 
og uformell kontakt, kunnskaps
formidling og erfaringsutveksling. 

3. Involvere lokale frivillige organisa
sjoner i planprosesser i de saker 
der det er naturlig.

4. Inngå avtaler med frivillige  
organisasjoner som ønsker å  
samarbeide med kommunen. 

5. Tilby relevant opplæring av en
keltfrivillige og representanter for 
lokale organisasjoner, og kom
munalt ansatte som samarbeider 
med frivillige.



Forutsigbare rammer 
Gode rammebetingelser er nødvendig 
for å utvikle frivilligheten. Lørenskog 
kommune skal sørge for forutsigbare 
rammevilkår for frivillige organisasjo
ner og legge til rette for frivillig innsats 
gjennom støtte og utleie av lokaler. 

1. Ved å tilby ulike typer tilskudd  
tilpasset ulike typer aktiviteter til 
lokale frivillige organisasjoner  
i henhold til retningslinjer for  
kommunal støtte. 

2. Ved å stille lokaler og aktivtets
arenaer til disposisjon til lokale  
organisasjoner for øving og aktivitet 
er, inkl. lagerplass der det er mulig, i 
henhold til bestem melser for utleie.

3. Ved å veilede lokale frivillige  
organ isasjoner i søknader om 
tilskudd og utleie av lokaler.

4. Ved at behov for lokaler til frivillig  
aktivitet, inkludert behov for lagring 
og universell utforming, vurderes 
i alle rehabiliterings – og nybygg
prosjekter i kommunen.

5. Informasjon om og betingelser for 
tilskudd og utleie av kommunale  
lokaler skal være enkle, over siktlige 
og lett tilgjengelige.

6. Revidering av retningslinjer for 
kommunal støtte og utleie skal 
gjennomføres i samarbeid med 
lokale frivillige organisasjoner. 

Frivillighetens bidrag
Frivilligheten skal bidra aktivt for å 
oppnå vekst og gode vilkår for frivillig 
aktivitet. Utvikling forutsetter at 
frivillige organisasjoner bidrar ved å: 

1. Ta initiativ til samarbeid mellom 
frivillige organisasjoner. 

2. Vektlegge rekruttering av nye  
medlemmer.

3. Aktivt inkludere grupper og enkelt
personer som ikke er representert i 
aktivitetstilbud. 

Oppfølgning av plattformen 
Frivillighetspolitisk plattform er 
gjeldende for alle kommunale  
sektorer som samhandler med  
frivillige. Lørenskog kommune skal 
sørge for at plattformen følges opp:

1. Ved å gjøre plattformen kjent og 
virksom i alle kommunens sektorer 
og i politiske styrer og utvalg.

2. Ved at plattformen tas inn i ut
forming av nye planverk og  
rullering av eksisterende planverk.

3. I kommunens årlige behandling av 
perspektivmelding og årsbudsjett.

4. Ved å gjennomføre et årlig  
treffpunkt for hele bredden av 

 frivilligheten, kommunens 
 politikere og administrasjon.



Vil du være frivillig i Lørenskog  
eller sjekke opp hva som skjer i kommunen?

Gå inn på FRISKUS  

 digital møteplass for aktivitet og frivillighet

www.lorenskog.friskus.com

Frivillighetssentralen
Koordinering av frivillighetsarbeid

Telefon: 67 93 44 44

Epost: frivillig@lorenskog.kommune.no

 

Flyktning- og innvandrertjenesten
Oppvekst og utdanning

Telefon: 41200827

Epost: hln@lorenskog.kommune.no

 

Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet
Helse og omsorg

Tlf 67 91 59 76

Epost: lorenskog.sykehjem@lorenskog.

kommune.no
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