
 

         Kongsvinger, 14. mai 2021 

 

Kongsvinger kommune 

postmottak@kongsvinger.kommune.no 

 

FRIVILLIGHETSMELDINGEN – HØRINGSINNSPILL FRA IDRETTSRÅDET 

 

Vi har gjennomgått frivillighetsmeldingen for Kongsvinger 2021 – 2030.  Frivilligheten 

favner veldig bredt både når det gjelder organisert og uorganisert/uforpliktende frivillighet, og 

det er vanskelig å ha den fulle og hele oversikt over ønsker og behov.  Våre kommentarer tar 

derfor kun utgangspunkt i vårt ståsted som idrettsråd. 

 

Idrettsrådet kan gi sin tilslutning til de mål og strategier som er satt for frivillighetsarbeidet i 

Kongsvinger kommune. 

 

Det er tydelig at det ligger gode intensjoner bak handlingsplanene, og det er mange bra tiltak 

som er foreslått. Et vesentlig moment for oss er at handlingsplanen løpende blir fulgt opp og 

at effekten av tiltakene blir evaluert underveis. Frivillighetsmeldingen må bli et «levende» 

dokument gjennom hele planperioden. 

 

Vi har noen få kommentarer til handlingsplanene. 

 

Gode arbeidsforhold for frivillig sektor. 

Et viktig punkt for idretten når det gjelder arbeidsforhold, er forutsigbarhet. 

Tilskuddsordninger som eksisterer/etableres må derfor sikres en varighet som gjør at 

ordningen blir forutsigbar som de som nyttiggjøre seg dem. «Gratisprinsippet» og andre 

ordninger bør ikke være tema ved nesten hver eneste budsjettbehandling. 

 

God dialog og samhandling med frivillig sektor. 

Idrettsrådet er i dag meget godt fornøyd med den dialog og samhandling vi har med 

kommunen.   

Vi ønsker oss imidlertid at etablering av kommunale handlingsplaner knyttet til «Plan for 

idrett og fysisk aktivitet i Kongsvinger-regionen» tas inn i handlingsplanen i 

frivillighetsmeldingen, sammen med et punkt om at det etableres en plan for vedlikehold av og 

investeringer i idrettsanlegg i Kongsvinger.  

Vi har hatt nytte av den samarbeidsavtalen som ble etablert mellom idrettsrådet og 

kommunen. Vi til tro det samme kan gjelder andre grupperinger innen frivilligheten der hvor 

det er naturlig med en avtale. 
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Vi ser ikke behov for et Frivillighetsråd fra vårt ståsted.  Men vi har forståelse for at andre 

deler av frivilligheten opplever et slik behov, og at dette kan være en måte å gi den 

uorganiserte aktiviteten en overbygning og struktur. Ved etablering av et slikt råd tror vi det 

vil være meget viktig å klart definere formålet med rådet og hva som skal være rådets 

arbeidsoppgaver. 

 

Rekruttering og samhandling. 

Det kan være greit å etablere en frivillighetsdag for å synliggjøre hva som finnes av frivillige 

organisasjoner i kommunen.  Dette betinger imidlertid at lag og foreninger finner det nyttig 

med en slik profileringsmulighet, slik at det gir motivasjon og ikke oppleves som 

«tilleggsarbeid». Det er derfor nødvendig med god dialog med frivilligheten for å kartlegge 

hvordan de ser på et slikt tiltak. 

 

Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeid med Frivillighetsmeldingen. 

 

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

Roger Granseth 

Leder 

 


