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Beskrivelse av Prosjektet

En utarbeidet frivillighetsstrategi vil bidra til å løfte 

opp frivilligheten som en ressurs i Eigersund 

kommune. Gjennom kartlegging og 

spørreundersøkelse av dagens situasjon får vi et 

grunnlag for å lage en strategi, som vil legge bedre 

til rette for frivillige lag og organisasjoners aktiviteter. 



Mål

– Effektmål

Bedre vilkår og system for å drive frivillig arbeid i Eigersund kommune.

Frivillige lag og organisasjoner blir hørt i kommunens planarbeid.

Politisk og økonomisk forankring.

•
– Resultatmål 

Strategiplan for frivillig arbeid i Eigersund kommune som beskriver dagens 

situasjon for frivillige lag og foreninger med tilhørende tiltak/strategier for å 

styrke frivilligheten. 

Frivillighetsstrategien er vedtatt av kommunestyret. 



Gjennomføring

Hovedaktivitet Hensikt Viktige 

deloppgaver

Resultat

Oppdatere 

kontaktpersoner hos 

lag/foreninger

For at invitasjon 

og questback skal 

komme til rett 

person.

- Sjekke 

kontaktpersoner i 

søknadene.

- Sjekke 

nettsidene til 

foreningene

Nå riktige 

kontaktpersoner

Kontakt med kulturformidling.

Telefon

Nettsider

Nye lister til varsling 24.



Gjennomføring

Hovedaktivitet Hensikt Viktige 

deloppgaver

Resultat

Lage Informasjons 

skriv

info - Hente 

informasjon

Forståelse for 

deltakelse

Lage questback Hente informasjon - Lage selve 

questbacken

informasjon

Invitere lag og 

foreninger til 

dialogmøte

Deltakelse -

- Invitere 

Ordfører

Få flest mulig til å 

møte.



Gjennomføring

Hovedaktivitet Hensikt Viktige 

deloppgaver

Resultat

Avholde dialogmøte Dialog/innspill - Fordele roller Innspill

Informere 

referansegruppene

Info/innspill - Lage 

presentasjon

Innspill

Lage utkast til plan Presentere på 

fagseminar
Lage planen Innspill

Fagseminar Info/innspill - Lage  

presentasjon.

- Invitere 

foredragsholder

Deltakelse og 

påvirkning av 

planen.

Lage strategiplanen Forankring - Skrivejobben Overordnet plan

Politisk behandling Forankring - Saksbehandling Overordnet plan

Sluttrapport Svare på mandatet - Skrive 

rapporten

Ferdig prosjekt



Spørreundersøkelse.

• Hvilke utfordringer har foreningen 

for å drive med flere aktiviteter.

• Rekruttering

• Lokaler 

• Logistikk

• Økonomi

• Samhandling med kommunen.

• Samhandling med andre lag og 

foreninger.



Grafisk resultat av 

spørreundersøkelsen.



Invitasjon.

Frivilligheten er viktig for Eigersund kommune. Sammen 

med lag og foreninger skaper vi møteplasser for alle. Derfor 

ønsker vi å ha alle lag og foreninger med oss når vi nå skal 

lage enkle rutiner for samarbeid slik at vi skaper 

forutsigbarhet. Vi må ha et system der vi gjør hverandre 

gode, og der energien kan brukes til det vi er best til.

Eksempler på hva som kan være aktuelt å samarbeide om:

• Hvordan kan vi sammen sikre god rekruttering til alle lag 

og foreninger i vår kommune?

• Hvordan hindrer vi frafall?

• Hvordan kan vi sikre at alle kan delta og bidra?

• Hvordan realisere prosjekter?

Ordføreren inviterer.



Denne er utsatt til 

våren 2021.



https://eigersund.foreningsportal.no/

https://eigersund.foreningsportal.no/


Samhandling med 

frivilligheten i Egersund.

Ordførerens Julekalender.

Hver dag i desember blir en 

person hedret for sin frivillige 

innsats. En jury plukker ut 

innsendte forslag fra Eigersunds 

innbyggere.

Frivillighet i sentrum.

Hvert tredje år inviteres 

lag og foreninger til 

sentrum med stand og 

aktiviteter.

Idrettsrådet.

Faste møter med den 

politiske og 

administrative ledelse 

i Eigersund 

kommune. 

Dialogmøte med lag og foreninger. 

Hva kan vi gjøre sammen?


