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Samarbeidsmønstre: kommunal virksomhet - frivillig innsats 
 
Hoveddelen av kartleggingen dreier seg om virksomhetenes samarbeid med frivillig sektor. 
Dette omfatter virksomheter som økonomi, personal og organisasjon, barnehage, grunnskole, 
pleie og omsorg, sosial, kultur, næring og teknisk. I dette vedlegget foretas en summarisk 
gjennomgang av resultater av kartleggingen med utgangspunkt i hvordan de ulike typer av 
frivillig innsats samarbeider med og står i relasjon til de kommunale virksomhetene. 
Gjennomgangen  består i enkle kommentarer til tabeller vedrørende samarbeidsmønstre, enkelte 
konkrete eksempler på samarbeid og summariske beskrivelser av samarbeidsprofiler for den 
enkelte type av frivillig innsats.    

1 Politiske/opplysningsorganisasjoner 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med politiske organisasjoner / opplysningsorganisasjoner og 
lag? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 17 83 0 

Personal og org. 46 43 50 7 

Barnehage 57 21 68 11 

Grunnskole 76 47 46 7 

Pleie og omsorg 94 39 53 7 

Sosial 77 36 56 8 

Kultur 151 46 52 2 

Næring 46 65 35 0 

Teknisk 75 36 60 4 

Alle virksomheter 664 40 55 5 

 
Tabellen viser at om lag 40 % av virksomhetene samarbeider med politiske lag og 
organisasjoner. Her er det størst andel av samarbeid innenfor næringsvirksomheten, mens det er 
minst innenfor økonomi og barnehage.  
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og politiske og 
opplysningsorganisasjoner og lag?  

Tabellen under viser den prosentvise fordeling av svar på de ulike kategoriene av de som har 
samarbeid.  

Virksomhet Antall svar Kommunen % Frivillig sektor % Begge parter % 

Økonomi 6 17 0 83 

Personal og org. 20 15 0 85 

Barnehage 11 9 27 64 

Grunnskole 36 6 8 86 

Pleie og omsorg 37 24 11 65 

Sosial 28 11 0 89 

Kultur 69 10 6 84 

Næring 30 20 7 73 

Teknisk 27 7 4 89 

Alle virksomheter 264 13 6 81 

 
Tabellen viser at samarbeidet i de fleste tilfeller er basert på initiativ både fra frivillig sektor og 
kommunen. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for politiske og opplysningsorganisasjoner og lag 
som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 10 28 18 34 20 22 37 48 25 28 

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 14 20 4 24 27 29 32 50 25 26 

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 10 17 2 16 18 14 23 26 8 16 

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 7 20 5 20 15 14 23 39 17 18 

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 2) 5 7 2 12 7 6 15 7 11 9 

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 7 7 11 21 24 16 23 11 11 17 

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 2 7 0 1 1 1 3 4 3 2 

Annet 2 2 0 3 0 1 0 0 1 1 

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og politiske lag og 
organisasjoner er enkeltsakssamarbeid og medvirkning i planprosesser, mens samarbeid om 
forvaltningsoppgaver er sjeldent forekommende. Det er videre betydelige forskjeller mellom de 
ulike virksomhetene og samarbeidsform.  

Politiske lag og opplysningsorganisasjoner er blant annet aktive inn mot unge i skolealder. Det 
drives eksempelvis direkte informasjonsarbeid i skolene, og organisasjonene deltar ved politisk 
representasjon i samarbeidsutvalg ved skolene.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til ulike typer av formelle 

organisasjoner og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjoner.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 74 2 0 0 19 7 

Personal og org. 46 26 9 2 0 57 15 

Barnehage 57 4 2 0 2 72 21 

Grunnskole 76 7 4 0 0 74 17 

Pleie og omsorg 94 5 1 0 1 67 26 

Sosial 77 8 8 0 0 70 14 

Kultur 151 18 20 1 2 56 14 

Næring 46 13 11 0 2 67 9 

Teknisk 75 1 1 0 0 80 17 

Alle virksomheter 664 14 8 0 1 64 16 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 
 

Tabellen viser at de fleste virksomhetene ikke har økonomiske relasjoner til politiske 
organisasjoner og opplysningsorganisasjoner og lag. Der det er relasjoner er tilskudd til generell 
drift og tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.   

Samarbeidsprofil Politiske organisasjoner/opplysningsorganisasjoner har noe over 
middels betydning som samarbeidspartnere for kommunene. De kan betraktes som 
enheter som først og fremst er opptatt av å informere om og fremme sine interesser og 
påvirke beslutninger. Det er derfor ikke overraskende at denne type lag og foreninger 
har en bred samarbeidsprofil med betydelige koblinger til de fleste virksomhetsområder. 
Næring, skole og kultur er særlig viktig. I stor grad skjer samarbeidet ved at begge 
parter tar initiativ, en indikasjon på at denne typen frivillig innsats i stor grad inngår i 
innarbeidede/institusjonaliserte former.  Politiske og opplysningsorganisasjoner inngår i 
et bredt spekter av samarbeidsarenaer overfor kommunen. Økonomisk støtte til denne 
type virksomhet gis i middels grad når det gjelder generelle tilskudd. For øvrig er ikke 
de økonomiske koblingene sterke.   
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2 Religiøse/livssynsorganisasjoner  

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten virksomheten med religiøse organisasjoner / 
livssynsorganisasjoner og lag? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 12 88 0 

Personal og org. 46 22 76 2 

Barnehage 57 26 65 9 

Grunnskole 76 43 49 8 

Pleie og omsorg 94 50 40 10 

Sosial 77 38 57 5 

Kultur 151 52 42 6 

Næring 46 11 87 2 

Teknisk 75 9 87 4 

Alle virksomheter 664 34 60 6 

 
Tabellen viser at om lag 34 % av virksomhetene samarbeider med religiøse/ 
livssynsorganisasjoner og lag. Her er det størst andel av samarbeid innenfor kultur, pleie og 
omsorg og grunnskole, mens det er minst innenfor teknisk, næring og økonomi.   
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Neste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og religiøse organisasjoner 
/ livssynsorganisasjoner og lag?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen % Frivillig sektor % Begge parter % 

Økonomi 5 20 20 60 

Personal og org. 8 13 25 63 

Barnehage 15 13 7 80 

Grunnskole 33 3 18 79 

Pleie og omsorg 45 4 24 71 

Sosial 29 21 21 59 

Kultur 77 10 13 77 

Næring 5 40 0 60 

Teknisk 7 0 14 86 

Alle virksomheter 224 10 17 73 

 
Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer fra begge parter i de fleste tilfeller. Frivillig 
sektor tar noe oftere initiativ enn kommunen. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for religiøse organisasjoner / livssynsorganisasjoner 
og lag som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og bruken av de ulike 
samarbeidsformene. 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 5 11 16 33 23 25 38 11 3 22 

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 5 7 4 8 7 8 20 4 1 9 

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 5 0 2 3 5 4 7 0 1 4 

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 2 7 2 9 7 10 15 2 1 8 

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 2) 10 9 4 4 3 10 7 0 5 6 

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 5 4 9 11 26 18 19 4 4 13 

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 5 4 2 0 1 1 2 0 3 2 

Annet 0 0 5 11 0 1 6 0 1 5 

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
De mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og religiøse organisasjoner / 
livssynsorganisasjoner og lag er enkeltsakssamarbeid og frivillig supplement til / samarbeid om 
driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi, mens samarbeid om forvaltningsoppgaver eller 
utvalgssamarbeid er sjeldent forekommende. Det er videre betydelige forskjeller mellom de 
ulike virksomhetene og samarbeidsform. 

Eksempler på enkeltsaksamarbeid og utviklingsprosjekt ovenfor barn/unge er samarbeid om 
avvikling av vinter- og høstferier for barn i grunnskolen, samt organisering av leksehjelp til barn 
på ettermiddagen. Ellers nevnes konfirmasjonsplanlegging og samarbeid med prest til 
skolegudstjenester og omvisning i kirken (gjennom kirkekontoret). Det støttes opp om religiøse 
lag på skoler og for besøk av prest i barnehager. Religiøse organisasjoner eier gjerne barnehager 
i kommunen, slik at samarbeid kan oppstå på den måten. Det arrangeres for øvrig generelle 
aktiviteter knyttet til barn, unge og psykisk syke. Ovenfor eldre arrangeres det møter, 
underholdning og gudstjenester på sykehjem. Det samarbeides også om tiltak ovenfor 
rusmisbrukere, blant annet gjennom å avholde samlinger i den norske kirke. Samhandlingen fra 
kommunens ståsted beskrives av en respondent på følgende måte: ”Vårt tjenesteområde ivaretar 
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tilskudd og koordinering av tjenester til den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn. Vi 
støtter enkelte kulturarrangement etter søknad”. 

Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til ulike typer av formelle 

organisasjoner og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har ulike økonomiske relasjoner til 
religiøse organisasjoner / livssynsorganisasjoner.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 69 14 2 0 17 2 

Personal og org. 46 20 11 2 2 52 20 

Barnehage 57 5 4 5 0 70 18 

Grunnskole 76 7 7 0 0 72 14 

Pleie og omsorg 94 10 2 0 1 64 24 

Sosial 77 9 13 5 1 65 9 

Kultur 151 46 45 2 1 23 8 

Næring 46 4 9 0 0 78 11 

Teknisk 75 0 3 1 0 80 16 

Alle virksomheter 664 20 16 2 1 55 14 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 
 

Tabellen viser at om lag 55 % av virksomhetene har ingen økonomiske relasjoner til religiøse 
organisasjoner / livssynsorganisasjoner. Der det er relasjoner er tilskudd til generell drift og 
tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Religiøse/livssynsorganisasjoner har relativt sett middels betydning 
som samarbeidspartner for kommunen. Dette er virksomheter som ikke minst må 
oppfattes som viktige for egne medlemmer og tilhengere og som har en klar verdibasert 
forankring. Denne type lag og foreninger har en relativt smal samarbeidsprofil, og med 
et tyngdepunkt relatert til ”myke” områder som kultur, pleie/omsorg og skole. Frivillig 
sektor tar i over middels grad selv initiativ til samarbeid med kommunen. Denne type 
organisasjoners betydning som samarbeidspartner på ulike arenaer ligger litt under 
gjennomsnittet. I relativt beskjeden grad deltar man i medvirkningsprosesser og i utvalg, 
styrer og råd. Et unntak er deres rolle som frivillig supplement til kommunens virke, og 
da særlig i de sektorer der de har sin hovedforankring. For øvrig er dette enheter som 
kan være viktige samarbeidspartnere på ad hoc basis relatert til kultur og skole. Den 
økonomiske samhandlingen kjennetegnes ved at generelle tilskudd er viktig. For øvrig 
ligger sektoren nær gjennomsnittet når det gjelder økonomiske relasjoner.  
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3 Humanitære/sosiale organisasjoner  

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med humanitære/ sosiale organisasjoner og lag? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 21 76 2 

Personal og org. 46 35 59 7 

Barnehage 57 54 33 12 

Grunnskole 76 61 32 8 

Pleie og omsorg 94 87 11 2 

Sosial 77 69 25 6 

Kultur 151 80 17 3 

Næring 46 28 65 7 

Teknisk 75 41 52 7 

Alle virksomheter 664 61 34 5 

 
Tabellen viser at 61 % av virksomhetene samarbeider med humanitære/ sosiale organisasjoner 
og lag. Her er det størst andel av samarbeid innenfor pleie og omsorg og kultur, mens det er 
minst innenfor økonomi, næring og personal og organisasjon.   
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og humanitære/ sosiale 
organisasjoner og lag?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 9 0 0 100 

Personal og org. 15 0 20 80 

Barnehage 30 20 17 63 

Grunnskole 45 16 11 73 

Pleie og omsorg 77 14 9 77 

Sosial 53 15 11 74 

Kultur 120 13 6 82 

Næring 13 23 23 54 

Teknisk 29 3 28 69 

Alle virksomheter 391 13 11 76 

 
 

Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer relativt likt fra begge parter. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for humanitære/ sosiale organisasjoner og lag som 
virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 10 17 40 47 55 47 66 26 24 43 

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 12 15 2 13 27 21 36 9 16 20 

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 5 2 4 3 15 10 17 0 4 9 

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 2 15 5 16 27 21 24 4 7 16 

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 10 9 2 5 10 8 17 2 15 10 

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 10 11 16 22 55 36 33 4 13 27 

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 2 2 0 0 4 3 1 0 3 2 

Annet 2 7 9 7 0 4 6 4 4 6 

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og humanitære/ 
sosiale organisasjoner og lag er enkeltsakssamarbeid, men at frivillig supplement til samarbeid 
om offentlige driftsoppgaver også er vanlig. Det er lite samarbeid om gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver.  

En organisasjon innenfor segmentet humanitære og sosiale organisasjoner som samarbeider tett 
med kommunene, er Røde Kors. Samarbeidet kan være i form av besøkstjenester, 
førstehjelpskurs og økonomisk tilskudd til kjøp av blant annet snøscootere. For drift av 
flyktningsguideordningen etableres gjerne en styringsgruppe der både frivillige og 
representanter for kommunen deltar. Et spesifikt tiltak er knyttet opp mot å få flyktningbarn i 
aktivitet. Foruten dette arrangeres kultursamarbeid og kulturtjenester som skal stimulere til 
etablering og samarbeid med innvandrerorganisasjoner.  

Ovenfor eldre er eksempler på tiltak fra humanitære og sosiale organisasjoner drift av 
”sansehage” for demente, cafedrift og pengeinnsamlingsaksjoner til utstyr ved eldresentre. Med 
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hensyn til arbeid ovenfor rusmisbrukere vil relevant virksomhet i kommunen bistå de frivillige 
med å iverksette rusforebyggende aktiviteter (jfr. Ruspolitisk handlingsplan). 

Kommunen bistår også frivillige organisasjoner med kompetanse og rettledning i forbindelse 
med etablering av tilsettingsprosedyrer for ansatte. Dette kan være spesielt viktig for frivillige 
organisasjoner som etterlyser folk til å arbeide med funksjonshemmede. 

Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til ulike typer av formelle 

organisasjoner og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 
Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 33 29 5 5 31 7 

Personal og org. 46 9 20 9 0 52 22 

Barnehage 57 2 4 4 4 68 19 

Grunnskole 76 5 12 0 4 63 17 

Pleie og omsorg 94 13 15 5 13 37 24 

Sosial 77 27 27 9 3 38 6 

Kultur 151 39 50 4 3 21 8 

Næring 46 4 11 2 0 74 11 

Teknisk 75 0 5 7 1 73 16 

Alle virksomheter 664 18 23 5 4 47 14 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag 47 % av virksomhetene og 
humanitære / sosiale organisasjoner og lag. Der det er relasjoner er tilskudd til generell drift og 
tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Humanitære/sosiale organisasjoner og lag er blant de viktigste 
samarbeidspartnerne til kommunen. Dette er en type frivillig innsats som er rettet mot å 
hjelpe og støtte mennesker med behov. De har en bred samarbeidsprofil med pleie og 
omsorg og kultur som de aller viktigste sektorene. Dette er en sektor hvor initiativet til 
samarbeid er relativt likt fordelt mellom kommunen og frivillig sektor. De er en viktig 
samarbeidspartner på de fleste arenaer, både når det gjelder å utføre og  bistå i 
kommunale oppgaver, delta i medvirkningsprosesser, styrer og råd, og mer ad hoc 
pregede oppgaver. De økonomiske relasjonene er omfattende. Det gjelder ikke bare for 
kommunale tilskudd, men også når det gjelder kommunalt betalt tjenesteproduksjon på 
den ene side, og økonomisk bistand fra frivillig sektor til kommunen på den annen side.  



International Research Institute of Stavanger AS    www.iris.no 

-  Vedleggsrapportt side 17 - 

4 Innvandrerorganisasjoner/innvandrerråd 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten virksomheten med innvandrerorganisasjoner og lag / 
innvandrerråd? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 0 100 0 

Personal og org. 46 4 89 7 

Barnehage 57 4 91 5 

Grunnskole 76 20 66 14 

Pleie og omsorg 94 6 86 7 

Sosial 77 27 64 9 

Kultur 151 31 63 6 

Næring 46 13 83 4 

Teknisk 75 4 93 3 

Alle virksomheter 664 15 78 7 

 
Tabellen viser at 15 % av virksomhetene samarbeider med innvandrerorganisasjoner og lag / 
innvandrerråd. Her er det størst andel av samarbeid innenfor kultur og sosial, mens det er minst 
innenfor økonomi, teknisk, barnehage og personal og organisasjon.   
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og 
innvandrerorganisasjoner og lag / innvandrerråd?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 0 0 0 0 

Personal og org. 2 0 0 100 

Barnehage 2 50 0 50 

Grunnskole 15 33 7 60 

Pleie og omsorg 5 20 0 80 

Sosial 20 35 0 65 

Kultur 46 39 4 57 

Næring 6 67 0 33 

Teknisk 3 0 0 100 

Alle virksomheter 99 36 3 61 

 
 

Tabellen viser at i mange tilfeller tar kommunen initiativ og i svært få tar frivillig sektor alene 
initiativ. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for innvandrerorganisasjoner og lag / innvandrerråd 
som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 0 0 2 16 3 18 26 9 3 11 

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 0 4 2 4 2 5 8 4 0 4 

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 0 0 1 2 5 4 0 0 2 

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 2 4 9 1 6 9 4 3 5 

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 0 2 2 3 1 5 3 2 1 2 

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 0 2 8 3 6 11 4 0 5 

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Annet 0 0 0 1 0 4 3 0 1 2 

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
De mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og innvandrerorganisasjoner og lag / 
innvandrerråd er enkeltsakssamarbeid. Eksempel på dette er gjennomføring av internasjonal dag 
og samarbeid om fredskorpsutveksling. Et mer langsiktig integreringsarbeid utføres når 
kommunen og innvandrerorganisasjoner samarbeider om etablering av praksisplasser i 
kommunen. Dette er tiltak som både gir arbeidserfaring og økte språkkunnskaper. Det 
samarbeides også om tiltak for økt fysisk aktivitet blant innvandrere. Et prosjekt retter seg 
spesielt mot svømmetrening for innvandrerkvinner.  

I kommuner som ikke har egne innvandrerorganisasjoner samarbeides det med tradisjonelle 
frivillige organisasjoner, eksempelvis Røde Kors, for å få til nyetableringer. 
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til ulike typer av formelle 

organisasjoner og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 7 5 0 0 64 24 

Personal og org. 46 4 4 0 0 67 26 

Barnehage 57 0 2 0 0 79 19 

Grunnskole 76 5 7 0 0 70 21 

Pleie og omsorg 94 0 4 0 1 63 33 

Sosial 77 8 8 4 0 71 14 

Kultur 151 20 26 1 1 50 17 

Næring 46 2 2 0 2 83 13 

Teknisk 75 0 3 0 0 81 16 

Alle virksomheter 664 7 9 1 1 67 20 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 
 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag 67 % av virksomhetene og 
humanitære / sosiale organisasjoner og lag. Der det er relasjoner er tilskudd til generell drift og 
tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Lokale innvandrerorganisasjoner er organisasjoner hvor 
hovedtyngden antagelig har et fokus på egen nasjonal/etnisk gruppe, samtidig som de 
også har relasjoner til majoritetsbefolkningen. Det er blant de organisasjoner som ligger 
lavest med hensyn til kommunalt samarbeid. En årsak til det kan være at det er relativt 
færre av denne type virksomhet. I hovedsak pågår samarbeid i tilknytning til de 
kommunale områder kultur, sosial og skole.  Det man for øvrig merker seg, er at det er 
kommunen som tar initiativ til samarbeid, samtidig som det bare i svært få tilfeller er 
slik at initiativet kommer fra innvandrergrupperinger. I stor grad er samarbeidet ad hoc 
basert. Også andelen som oppgir at det gis økonomisk støtte til 
innvandrerorganisasjoner er lav, men dette kan nok antas å være nært koblet til den 
generelt lave andelen som oppgir å samarbeide med innvandrerorganisasjoner. 
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5 Kulturorganisasjoner  

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med kulturorganisasjoner og lag? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 10 90 0 

Personal og org. 46 30 67 2 

Barnehage 57 77 18 5 

Grunnskole 76 96 3 1 

Pleie og omsorg 94 81 14 5 

Sosial 77 34 61 5 

Kultur 151 97 3 1 

Næring 46 39 59 2 

Teknisk 75 43 55 3 

Alle virksomheter 664 65 32 3 

 
Tabellen viser at 65 % av virksomhetene samarbeider med kulturorganisasjoner og lag. Her er 
det størst andel av samarbeid innenfor kultur, grunnskole, pleie og omsorg og barnehage, mens 
det er minst innenfor økonomi, teknisk, og personal og organisasjon.   
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og kulturorganisasjoner og 
lag?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 4 0 0 100 

Personal og org. 14 0 14 86 

Barnehage 44 9 9 82 

Grunnskole 72 3 4 93 

Pleie og omsorg 72 13 8 79 

Sosial 24 25 0 75 

Kultur 145 10 1 88 

Næring 18 22 6 72 

Teknisk 32 9 16 75 

Alle virksomheter 425 10 5 84 

 
 

Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer fra begge parter i de fleste tilfeller.  



International Research Institute of Stavanger AS    www.iris.no 

-  Vedleggsrapportt side 23 - 

Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for kulturorganisasjoner og lag som virksomheten 
samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 7 20 60 75 52 22 86 35 29 51 

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 5 15 7 25 10 5 64 20 21 25 

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 5 7 0 8 2 3 45 4 5 13 

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 5 17 9 41 10 8 60 20 15 26 

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 7 0 0 20 4 5 30 7 17 13 

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 5 15 21 36 40 21 54 9 13 30 

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 2 0 4 1 0 9 0 3 3 

Annet 0 2 7 4 0 0 9 2 3 5 

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og 
kulturorganisasjoner og lag er enkeltsakssamarbeid, men at frivillig supplement til / samarbeid 
om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi, samarbeid om utviklingsprosjekter i 
kommunal/offentlig regi og medvirkning i planprosesser også er en forholdsvis vanlig 
samarbeidsform.  

Samarbeid med kulturorganisasjoner skjer gjennom bistand til gjennomføring og/eller deltakelse 
på arrangementer som konserter og festivaler. Arrangement på bibliotek, kulturdager, 
kulturskole/kulturbarnehage og ungdommens kulturmønstring er eksempler til iniativ som har 
blitt en realitet som følge av samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Kommunen har 
gjerne faste møter med kulturforeninger der også idrettslag og idrettsråd deltar.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til ulike typer av formelle 

organisasjoner og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 62 29 5 0 19 7 

Personal og org. 46 28 15 2 0 59 9 

Barnehage 57 7 19 7 0 58 14 

Grunnskole 76 18 34 3 0 42 14 

Pleie og omsorg 94 9 15 3 1 50 26 

Sosial 77 12 19 5 0 58 13 

Kultur 151 82 74 14 1 2 1 

Næring 46 11 26 0 0 63 9 

Teknisk 75 4 12 7 0 67 13 

Alle virksomheter 664 31 33 6 0 41 11 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 
 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag 41 % av virksomhetene og 
kulturorganisasjoner og lag. Der det er relasjoner er tilskudd til generell drift og tilskudd til 
spesifikke aktiviteter mest vanlig.  

Samarbeidsprofil. Kultur er blant de aller viktigste frivillige sektorer som kommunen 
samarbeider med. Dette er ikke overraskende gitt sektorens generelt nære forhold til 
frivilligheten. Men også andre områder som grunnskole, barnehage og pleie og omsorg 
samarbeider mye med kulturorganisasjoner og lag. Samarbeidsinitiativet oppgis i stor 
grad å komme fra begge parter, noe som indikerer kontinuitet i samarbeidsforholdet. 
Samarbeidet er betydelig på de aller fleste arenaer. Spesielt kan merkes kultursidens 
betydning når det gjelder frivillig supplement til kommunens egen virksomhet og 
deltakelse på ad hoc/saksorientert basis. Men også medvirkning, styre og utvalgsarbeid 
og andre oppgaver er viktige felter for kulturorganisasjoner og lag. De økonomiske 
relasjonen er betydelige på tilskuddssiden, både når det gjelder drifts- og 
aktivitetstilskudd. En del oppgir også at kommunen betaler kultursektoren for tjenester.   
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6  Idrettsorganisasjoner /idrettsråd 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten virksomheten med idrettsorganisasjoner og lag /idrettsråd? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 26 74 0 

Personal og org. 46 41 59 0 

Barnehage 57 46 40 14 

Grunnskole 76 88 5 7 

Pleie og omsorg 94 24 69 6 

Sosial 77 45 49 5 

Kultur 151 97 3 1 

Næring 46 67 30 2 

Teknisk 75 80 19 1 

Alle virksomheter 664 63 33 4 

 
Tabellen viser at nesten 2/3 av virksomhetene samarbeider med idrettsorganisasjoner og lag 
/idrettsråd. Her er det størst andel av samarbeid innenfor kultur, grunnskole og teknisk sektor, 
mens det er minst innenfor pleie og omsorg  og økonomi.   
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og idrettsorganisasjoner og 
lag /idrettsråd?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 11 9 0 91 

Personal og org. 19 5 0 95 

Barnehage 25 24 8 68 

Grunnskole 66 9 6 85 

Pleie og omsorg 22 41 0 59 

Sosial 35 29 3 69 

Kultur 144 8 1 91 

Næring 31 19 10 71 

Teknisk 57 9 11 81 

Alle virksomheter 410 13 4 82 

 
 

Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer fra begge parter i de fleste tilfeller.  
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for idrettsorganisasjoner og lag /idrettsråd som 
virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene. 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 10 28 32 68 14 35 84 48 53 48 

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 10 26 4 37 9 16 82 30 51 36 

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 7 9 0 18 3 8 54 9 8 18 

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 14 24 9 34 9 18 69 33 29 32 

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 12 11 4 22 4 5 43 4 36 20 

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 7 11 12 33 14 18 58 13 27 27 

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 2 4 0 1 1 3 15 2 3 5 

Annet 0 2 4 3 0 3 5 4 3 3 

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og 
idrettsorganisasjoner og lag /idrettsråd er enkeltsakssamarbeid, deretter kommer medvirkning i 
planprosesser, samarbeid om utviklingsprosjekt i kommunal offentlig regi og frivillig 
supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi.   

Flere respondenter som har krysset av for annet når samarbeidsform mellom kommunen og 
idrettsorganisasjoner skal beskrives, viser til aktiviteter som faller inn under flere av kategoriene 
kultur, idrett og friluft. Det fortelles derfor også her samarbeid knyttet til avvikling av 
kulturdager og tilskuddsordninger til kulturarrangementer. En respondent skriver at kontakten 
med idrettsorganisasjoner handler om spillemidler og bruk av idrettsanlegg, samt diverse 
plansaker. 
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til ulike typer av formelle 

organisasjoner og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 60 38 19 5 17 5 

Personal og org. 46 26 20 4 2 52 13 

Barnehage 57 9 9 0 0 72 14 

Grunnskole 76 20 20 3 0 47 18 

Pleie og omsorg 94 10 7 1 0 59 27 

Sosial 77 8 17 1 0 65 16 

Kultur 151 82 68 18 3 4 1 

Næring 46 11 26 7 2 48 11 

Teknisk 75 15 16 12 3 53 8 

Alle virksomheter 664 32 29 8 2 42 12 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag 42 % av virksomhetene og 
idrettsorganisasjoner og lag. Der det er relasjoner er tilskudd til generell drift og tilskudd til 
spesifikke aktiviteter mest vanlig.  

Samarbeidsprofil. Idrett har mange likhetstegn med kultur. Idrettslag og idrettsråd er 
begge sentrale aktører. Idretten er blant de aller viktigste frivillighetssektorene med et 
bredt samarbeid i relasjon til kommunen. Kultur og skole er de viktigste kommunale 
virksomheter, men også næring og teknisk er viktige samarbeidsområder. Sistnevnte har 
antagelig sammenheng med idrettsanlegg. Samarbeidsinitiativet kommer i stor grad fra 
begge parter, et tegn på samarbeidet er innarbeidet. Idrett er sektoren med deltakelse på 
flest arenaer. Det gjelder både medvirkning, styre og utvalgsarbeid og deltakelse i 
diverse kommunale arbeidsoppgaver, drift, supplement til kommunen og forvaltning. I 
tillegg kommer at idrettsrådet i økende grad er i ferd med å institusjonaliseres som 
samarbeidsform.  Sektoren får også betydelig økonomisk støtte, herunder også betaling 
for kommunal tjenesteyting. Et visst bidrag ytes også fra sektoren til kommunen.   
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7 Friluftsliv ( speider etc) / miljøorganisasjoner 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med friluftsliv ( speider etc) / miljøorganisasjoner? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 0 93 7 

Personal og org. 46 13 74 13 

Barnehage 57 28 54 18 

Grunnskole 76 47 34 18 

Pleie og omsorg 94 14 73 13 

Sosial 77 26 66 8 

Kultur 151 79 18 3 

Næring 46 46 50 4 

Teknisk 75 40 51 9 

Alle virksomheter 664 39 51 10 

 
Tabellen viser at om lag 39 % av virksomhetene samarbeider med friluftsliv (speider etc) / 
miljøorganisasjoner, mens 10 % ikke vet om det er samarbeid eller ikke.. Her er det størst andel 
av samarbeid innenfor kultur, grunnskole og næring, mens det er minst innenfor økonomi, 
personal og organisasjon og pleie og omsorg.   
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og friluftsliv (speider etc) / 
miljøorganisasjoner?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 0 0 0 0 

Personal og org. 6 17 17 67 

Barnehage 16 13 13 75 

Grunnskole 35 11 9 80 

Pleie og omsorg 13 38 15 46 

Sosial 20 40 5 55 

Kultur 116 10 4 85 

Næring 21 10 29 62 

Teknisk 29 7 10 83 

Alle virksomheter 256 14 9 77 

 
 

Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer fra begge parter i de fleste tilfeller.  
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for friluftsliv (speider etc) / miljøorganisasjoner 
som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 0 11 23 38 10 16 67 33 29 31 

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 0 9 2 8 3 5 38 28 25 16 

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 2 2 7 0 3 17 4 3 6 

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 7 2 14 1 5 32 30 8 13 

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 0 0 0 8 2 1 15 2 9 6 

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 4 5 16 7 6 30 7 9 13 

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 0 0 1 0 1 6 4 3 2 

Annet 0 0 2 4 0 1 4 0 4 2 

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og friluftsliv (speider 
etc) / miljøorganisasjoner er enkeltsakssamarbeid, deretter kommer medvirkning i plan-
prosesser, samarbeid om utviklingsprosjekt i kommunal offentlig regi og frivillig supplement til 
/ samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi.   
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til ulike typer av formelle 

organisasjoner og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 36 12 5 0 36 17 

Personal og org. 46 11 7 2 0 65 20 

Barnehage 57 5 5 2 2 74 16 

Grunnskole 76 9 12 0 1 62 20 

Pleie og omsorg 94 6 4 1 0 61 31 

Sosial 77 4 10 3 0 70 16 

Kultur 151 66 63 5 2 9 2 

Næring 46 4 17 4 2 59 15 

Teknisk 75 7 8 3 0 71 15 

Alle virksomheter 664 22 21 3 1 51 15 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag 51 % av virksomhetene og 
friluftsliv (speider etc) / miljøorganisasjoner. Der det er relasjoner er tilskudd til generell drift 
og tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.  

Samarbeidsprofil. Frilufts- og miljøorganisasjoner og lag har noe over middels stor 
betydning som kommunal samarbeidspartner. Kulturvirksomheten er en sentral 
samarbeidspartner, men også grunnskole, næring og teknisk er områder med vesentlig 
kontakt med denne type organisasjoner. Kommunen er noe mer aktiv i det å ta initiativ 
til samarbeid enn frivillig sektor. Pleie- og omsorgssektoren og sosialsektoren er 
områder hvor kommunen er relativt aktiv med hensyn til å ta initiativ til samarbeid. 
Omfanget av samarbeid er middels høyt på de fleste arenaer. De økonomiske 
relasjonene til kommunen ligger noe over gjennomsnittet ved at relativt mange yter 
drifts- og aktivitetstilskudd til denne type organisasjoner. 
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8 Hobbyorganisasjoner (data, MC, båt el) 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med hobbyorganisasjoner og lag (data, MC, båt el)? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 12 88 0 

Personal og org. 46 17 74 9 

Barnehage 57 7 75 18 

Grunnskole 76 28 57 16 

Pleie og omsorg 94 15 71 14 

Sosial 77 13 83 4 

Kultur 151 65 28 7 

Næring 46 30 59 11 

Teknisk 75 28 69 3 

Alle virksomheter 664 29 62 9 

 
Tabellen viser at om lag 29 % av virksomhetene samarbeider med hobbyorganisasjoner og lag 
(data, MC, båt eller lignende), mens 9 % ikke vet om det er samarbeid eller ikke. Her er det 
størst andel av samarbeid innenfor kultur, grunnskole og næring, mens det er minst innenfor 
barnehage, økonomi og sosial.   
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og hobbyorganisasjoner og 
lag (data, MC, båt eller lignende)?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 4 0 75 25

Personal og org. 8 0 13 88

Barnehage 4 25 25 50

Grunnskole 20 5 20 75

Pleie og omsorg 14 36 21 43

Sosial 7 86 0 14

Kultur 95 13 13 75

Næring 14 14 21 64

Teknisk 18 11 11 78

Alle virksomheter 184 16 16 68

 
 

Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer likt fra begge parter. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for hobbyorganisasjoner og lag (data, MC, båt eller 
lignende) som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 10 13 7 20 11 12 56 20 19 23

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 7 13 0 4 1 0 21 15 12 9

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 2 0 3 0 0 5 2 1 2

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 9 0 5 2 3 14 13 11 7

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 2 0 0 3 0 0 5 4 4 2

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 9 0 12 4 3 20 9 8 9

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 2 0 0 0 0 0 1 7 0 1

Annet 0 0 0 3 0 0 5 2 1 2

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og hobby-
organisasjoner og lag (data, MC, båt eller lignende) er enkeltsakssamarbeid, deretter kommer 
medvirkning i planprosesser, samarbeid om utviklingsprosjekt i kommunal offentlig regi og 
frivillig supplement til/samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi.   

Samarbeidet mellom kommune og hobbyorganisasjoner karakteriseres av en respondent som 
sporadisk. Avvikling av sommerklubb for barn og unge er et tiltak som trekkes frem. Et annet 
spesifikt tiltak er etableringsstøtte til danseprogram i bygden, som skal fungere som en motvekt 
til det gutteorienterte idrettstilbudet. En næringsavdeling har valgt å samarbeide med frivillig 
sektor innenfor et program kalt ”Slipp kulturen inn”, der blant annet vern av bygdebutikkene 
står sentralt.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til ulike typer av formelle 

organisasjoner og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 21 21 5 0 43 17 

Personal og org. 46 2 11 0 0 63 24 

Barnehage 57 4 2 0 0 77 18 

Grunnskole 76 5 12 0 0 62 24 

Pleie og omsorg 94 5 5 1 0 61 30 

Sosial 77 5 8 4 0 71 14 

Kultur 151 41 56 2 1 17 9 

Næring 46 2 15 2 2 65 15 

Teknisk 75 1 7 4 3 72 15 

Alle virksomheter 664 13 20 2 1 54 17 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag 54 % av virksomhetene og 
hobbyorganisasjoner og lag (data, MC, båt eller lignende). Der det er relasjoner er tilskudd til 
spesifikke aktiviteter og tilskudd til generell drift mest vanlig.  

Samarbeidsprofil. Hobbypregede organisasjoner og lag har under middels betydning 
som samarbeidspartner med kommunen. Kultur er den viktigste kommunale virksomhet 
som samarbeider med denne type organisasjoner. Initiativ til samarbeid er likelig fordelt 
mellom kommune og frivillig sektor. Mye av samarbeidet er ad hoc preget. Sektoren 
ligger nær gjennomsnittet når det gjelder økonomiske relasjoner i forhold til kommunen 
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9 Velforeninger/bygdelag/ borettslag ol  

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten virksomheten med velforeninger / bygdelag/ borettslag/ 
beboerforening? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 17 83 0 

Personal og org. 46 30 65 4 

Barnehage 57 37 54 9 

Grunnskole 76 43 36 21 

Pleie og omsorg 94 47 47 6 

Sosial 77 34 64 3 

Kultur 151 89 9 3 

Næring 46 72 26 2 

Teknisk 75 73 25 1 

Alle virksomheter 664 55 39 6 

 
Tabellen viser at om lag 55 % av virksomhetene samarbeider med velforeninger / bygdelag/ 
borettslag/ beboerforening, mens 6 % ikke vet om det er samarbeid eller ikke. Her er det størst 
andel av samarbeid innenfor kultur, næring og teknisk, mens det er minst innenfor økonomi, 
personal og organisasjon og sosial.   
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Andre spørsmål er knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og velforeninger / 
bygdelag/ borettslag/ beboerforening?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 7 0 14 86

Personal og org. 13 15 0 85

Barnehage 21 10 14 76

Grunnskole 33 9 15 76

Pleie og omsorg 42 21 21 57

Sosial 26 23 12 65

Kultur 131 14 5 82

Næring 33 39 3 58

Teknisk 53 11 9 79

Alle virksomheter 359 16 9 74

 
Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer fra begge parter i de fleste tilfeller.  
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for velforeninger / bygdelag/ borettslag/ 
beboerforening som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 12 20 21 33 31 23 75 50 51 41

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 10 17 5 20 10 6 43 50 51 26

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 5 7 0 7 6 0 12 20 9 8

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 10 13 4 13 7 9 35 46 28 20

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 5 0 7 8 9 4 15 11 24 10

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 7 15 5 14 15 10 35 13 19 18

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 2 2 0 1 1 4 6 2 4 3

Annet 0 0 4 4 0 1 6 2 1 3

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og velforeninger / 
bygdelag/ borettslag/ beboerforening er enkeltsakssamarbeid, deretter kommer medvirkning i 
planprosesser, samarbeid om utviklingsprosjekt i kommunal offentlig regi og frivillig 
supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi.   

Kommuner kan støtte velforeninger/borettslag i form av økonomisk tilskudd til etablering av 
lekeplasser og for iverksetting av andre nærmiljøtiltak. Kommunen kan også fungere som 
rådgiver for borettslag med beboere som får vansker.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til ulike typer av formelle 

organisasjoner og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 19 29 2 2 38 17 

Personal og org. 46 15 13 2 0 59 20 

Barnehage 57 5 9 4 4 61 21 

Grunnskole 76 9 9 0 1 61 22 

Pleie og omsorg 94 6 6 1 5 54 29 

Sosial 77 4 10 3 0 70 14 

Kultur 151 44 63 4 1 13 3 

Næring 46 13 35 0 0 50 9 

Teknisk 75 5 21 8 2 60 12 

Alle virksomheter 664 17 26 3 2 48 15 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag 48 % av virksomhetene og 
velforeninger / bygdelag/ borettslag/ beboerforening. Der det er relasjoner er tilskudd til 
spesifikke aktiviteter og tilskudd til generell drift mest vanlig. 

Samarbeidsprofil. Velforeninger, beboerforeninger, etc. har betydelig samarbeid med 
kommunen. Samarbeidet er bredt fundert, med kultur, næring og teknisk sektor som 
viktige samarbeidsområder. Initiativ til samarbeid kommer fra begge sider, men noe 
mer fra kommunen. Samarbeidet omfatter de fleste arenaer. Det handler både om 
medvirkning, deltakelse i styrer og råd, samarbeid om utviklingsprosjekter, 
driftsoppgaver, støtte til kommunale oppgaver og forvaltningsoppgaver. De økonomiske 
relasjonene er relativt omfattende både når det gjelder tilskudd og annet.  
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10 Selvhjelpsgrupper 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten virksomheten med selvhjelpsgrupper? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 2 98 0 

Personal og org. 46 4 72 24 

Barnehage 57 2 81 18 

Grunnskole 76 5 71 24 

Pleie og omsorg 94 28 55 17 

Sosial 77 53 40 6 

Kultur 151 16 63 21 

Næring 46 4 89 7 

Teknisk 75 3 87 11 

Alle virksomheter 664 16 69 16 

 
Tabellen viser at om lag 16 % av virksomhetene samarbeider med selvhjelpsgrupper. Her er det 
i hovedsak kun samarbeid fra sosialvirksomheten, pleie og omsorg og kultur.  
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten selvhjelpsgrupper?  

Tabellen under viser den prosentvise fordeling av svar på de ulike kategoriene av de som har 
samarbeid.  

Virksomhet Antall svar Kommunen % Frivillig sektor % Begge parter % 

Økonomi 1 0 0 100

Personal og org. 1 0 0 100

Barnehage 1 0 0 100

Grunnskole 4 0 0 100

Pleie og omsorg 25 32 12 56

Sosial 39 26 18 56

Kultur 23 13 4 83

Næring 2 50 0 50

Teknisk 2 0 0 100

Alle virksomheter 98 22 11 66

 
Tabellen viser at kommunen tar mer initiativ til samarbeidet enn frivillig sektor. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for selvhjelpsgrupper som virksomheten 
samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 2 4 0 4 19 34 14 4 1 11

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 0 2 0 0 11 12 3 2 1 4

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 0 0 0 1 5 1 0 0 1

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 2 0 0 5 10 3 2 0 3

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 0 0 2 1 1 3 1 0 1 1

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 0 0 1 11 18 6 0 0 5

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Annet 0 0 0 1 0 4 1 0 0 2

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og selvhjelpsgrupper 
er enkeltsakssamarbeid. Det er videre betydelige forskjeller mellom de ulike virksomhetene og 
samarbeidsform.  

Et eksempel på utviklingsprosjekt er etablering og drift av angstgruppe. En slik 
selvhjelpsgruppe kan også delta i driften av psykiatritjenesten som ledd i brukermedvirkning. 
Incestsenter og krisesenter er andre eksempler på grupper med frivillige som kommunen 
samarbeider tett med. 
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til mindre formaliserte 

grupper og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjoner.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 0 7 0 0 76 17 

Personal og org. 46 2 4 0 0 65 28 

Barnehage 57 2 0 0 0 82 16 

Grunnskole 76 0 0 0 0 80 20 

Pleie og omsorg 94 4 11 1 0 63 22 

Sosial 77 14 13 1 0 66 10 

Kultur 151 5 16 1 0 63 17 

Næring 46 2 4 0 0 83 13 

Teknisk 75 0 0 0 0 84 16 

Alle virksomheter 664 4 8 0 0 72 18 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det for de fleste virksomhetene er det ikke økonomiske relasjoner til 
selvhjelpsgrupper. Der det er relasjoner er tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Selvhjelpsgrupper er blant de typer av frivillig innsats som i minst 
grad inngår i samarbeidsrelasjoner med kommunen. De virksomheter som inngår i 
denne typer samarbeidsrelasjoner er primært sosial og pleie og omsorg. Muligens er 
ikke kommunen den naturlige samarbeidspartner. I den grad samarbeid med denne type 
frivillig innsats  skjer, er det kommunen som hovedsakelig er initiativtaker. I stor grad 
er samarbeidet ad hoc basert. Bare i mindre grad ytes det økonomisk støtte fra 
kommunen til denne type frivillig innsats. 
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11 Frivillige støttespillere – enkeltpersoner og 
grupper – som jobber for 
hjelpe/omsorgstrengende 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten virksomheten med frivillige støttespillere – enkeltpersoner 
og grupper – som jobber for hjelpe/omsorgstrengende? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 5 93 2 

Personal og org. 46 15 72 13 

Barnehage 57 18 68 14 

Grunnskole 76 29 46 25 

Pleie og omsorg 94 81 16 3 

Sosial 77 68 25 8 

Kultur 151 40 46 14 

Næring 46 9 85 7 

Teknisk 75 12 77 11 

Alle virksomheter 664 36 52 11 

 
Tabellen viser at 36 % av virksomhetene samarbeider med frivillige støttespillere – 
enkeltpersoner og grupper – som jobber for hjelpe/omsorgstrengende. Her er det størst andel av 
samarbeid innenfor pleie og omsorg og sosial, mens det er minst innenfor teknisk, næring og 
økonomi.   
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Neste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og frivillige støttespillere – 
enkeltpersoner og grupper – som jobber for hjelpe/omsorgstrengende?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen % Frivillig sektor % Begge parter % 

Økonomi 2 0 50 50

Personal og org. 6 33 0 67

Barnehage 10 10 30 60

Grunnskole 21 10 5 86

Pleie og omsorg 73 14 21 66

Sosial 50 18 16 66

Kultur 57 26 12 61

Næring 4 50 0 50

Teknisk 9 0 33 67

Alle virksomheter 232 18 16 66

 
Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer relativt likt fra begge parter. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for frivillige støttespillere – enkeltpersoner og 
grupper – som jobber for hjelpe/omsorgstrengende som virksomheten samarbeider med 
(sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 2 9 16 21 49 49 34 9 7 26

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 0 7 4 3 12 8 9 2 3 6

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 2 0 4 10 1 3 0 0 3

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 2 0 5 5 9 4 2 1 4

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 0 2 0 3 4 10 5 0 4 4

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 7 4 7 47 21 19 2 1 15

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1

Annet 2 0 0 4 0 1 1 0 3 2

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og frivillige 
støttespillere – enkeltpersoner og grupper – som jobber for hjelpe/omsorgstrengende er 
enkeltsakssamarbeid og frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal 
/offentlig regi, mens samarbeid om forvaltningsoppgaver eller utvalgssamarbeid er sjeldent 
forekommende.  

Mye av arbeidet som utføres av frivillige støttespillere faller inn under arbeidet til 
frivillighetssentralen. Eksempler på samarbeid mellom kommune og frivillige støttespillere som 
nevnes her er besøkstjenester (ungdomskoleelever som besøker brukere, og bistår med innkjøp 
eller lignende), støttekontakt, tilsynsførere og drift av klubb for psykisk utviklingshemmede.
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til mindre formaliserte 
grupper og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 

 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har ulike økonomiske relasjoner til 
frivillige støttespillere – enkeltpersoner og grupper – som jobber for hjelpe/omsorgstrengende.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 7 17 0 2 62 14 

Personal og org. 46 2 7 0 0 67 24 

Barnehage 57 0 4 0 0 81 16 

Grunnskole 76 1 3 1 0 76 18 

Pleie og omsorg 94 2 11 1 6 66 17 

Sosial 77 13 18 7 3 55 6 

Kultur 151 7 30 1 0 50 16 

Næring 46 2 4 2 0 80 13 

Teknisk 75 0 3 0 0 83 15 

Alle virksomheter 664 4 13 2 1 66 15 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at om lag 66 % av virksomhetene har ingen økonomiske relasjoner til frivillige 
støttespillere – enkeltpersoner og grupper – som jobber for hjelpe/omsorgstrengende. Der det er 
relasjoner er tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Enkeltpersoner og grupperinger som yter støtte til omsorgstrengende 
er relativt mye utbredt. Pleie og omsorg og sosial er de kommunale områder som i størst 
grad samarbeider med denne kategorien, men også i noen grad kultur og skole 
samarbeider med denne type frivillighet. Både kommunen og frivillig sektor tar initiativ 
til å få i gang samarbeid. I stor grad dreier samarbeidet seg om å være et supplement til 
kommunale oppgaver, eller det er av mer ad hoc orientert art. De økonomiske 
relasjonene til kommunen er ikke så omfattende, selv om denne type frivillighet får en 
del tilskudd til konkrete aktiviteter. 
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12 Mindre formaliserte ungdomsgrupper 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med mindre formaliserte ungdomsgrupper? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 2 95 2 

Personal og org. 46 17 76 7 

Barnehage 57 2 89 9 

Grunnskole 76 34 50 16 

Pleie og omsorg 94 13 77 11 

Sosial 77 25 68 8 

Kultur 151 77 18 5 

Næring 46 20 76 4 

Teknisk 75 8 83 9 

Alle virksomheter 664 30 62 8 

 
Tabellen viser at 30 % av virksomhetene samarbeider med mindre formaliserte 
ungdomsgrupper. Her er det størst andel av samarbeid innenfor kultur, mens det er minst 
innenfor økonomi, barnehage og teknisk.   
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og mindre formaliserte 
ungdomsgrupper?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 2 0 0 100

Personal og org. 8 63 0 38

Barnehage 1 0 0 100

Grunnskole 25 36 16 48

Pleie og omsorg 12 50 25 25

Sosial 18 44 0 56

Kultur 116 32 9 59

Næring 9 33 22 44

Teknisk 6 18 0 83

Alle virksomheter 196 35 10 55

 
 

Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer klart mer fra kommunen enn fra frivillig 
sektor. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for mindre formaliserte ungdomsgrupper som 
virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 2 11 2 27 10 18 69 15 4 25 

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 0 11 0 9 4 4 29 7 0 10 

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 4 0 7 3 3 17 0 0 6 

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 7 0 9 1 9 21 7 4 8 

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 0 0 0 4 1 4 10 2 0 4 

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 9 0 9 4 5 22 7 4 9 

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 

Annet 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og mindre 
formaliserte ungdomsgrupper er enkeltsakssamarbeid, men at medvirkning i planprosesser og 
frivillig supplement til samarbeid om offentlige driftsoppgaver også er vanlig.  

Eksempel på kommunens samarbeid med denne gruppen frivillige er utlån av idrettshaller til 
frispillgrupper. Kommunen kan være med i oppstartsfasen og støtte i form av tilskudd til 
utstyrsinnkjøp.  
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Siste spørsmål er knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til mindre formaliserte 

grupper og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Vrksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 0 21 2 0 62 14 

Personal og org. 46 2 11 0 0 65 22 

Barnehage 57 2 2 0 0 88 11 

Grunnskole 76 4 7 0 0 71 20 

Pleie og omsorg 94 1 5 0 0 66 28 

Sosial 77 1 10 3 0 71 16 

Kultur 151 11 60 1 1 25 10 

Næring 46 4 13 0 0 76 11 

Teknisk 75 0 4 0 0 80 16 

Alle virksomheter 664 4 20 1 0 62 16 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag 62 % av virksomhetene og 
mindre formaliserte ungdomsgrupper. Der det er relasjoner er tilskudd til spesifikke aktiviteter 
mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Mindre formaliserte ungdomsgrupper er også litt under middels 
viktige som kommunale samarbeidspartnere. Kultursektoren i kommunen er den klart 
viktigste samarbeidspartneren. Skole og sosial har også et visst samarbeid med disse 
gruppene. Kommunale initiativ for å utvikle samarbeidet er særdeles viktig for denne 
gruppa. Foruten samarbeid på ad hoc basis involveres denne gruppa mer enn de fleste 
andre kategorier i den type nyere lokal frivillighet i medvirkningsprosesser, styre- og 
utvalgsarbeid og samarbeid om utviklingsprosjekter. De økonomiske relasjonene er i 
hovedsak begrenset til en relativt omfattende aktivitetsstøtte.  
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13 Privat voksendrevet aktivitet rettet mot barn og 
ungdom 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med privat voksendrevet aktivitet rettet mot barn og 
ungdom? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 2 95 2 

Personal og org. 46 11 83 7 

Barnehage 57 2 96 2 

Grunnskole 76 54 42 4 

Pleie og omsorg 94 15 80 5 

Sosial 77 48 49 3 

Kultur 151 60 36 4 

Næring 46 11 83 7 

Teknisk 75 5 88 7 

Alle virksomheter 664 30 66 4 

 
Tabellen viser at 30 % av virksomhetene samarbeider med privat voksendrevet aktivitet rettet 
mot barn og ungdom. Her er det størst andel av samarbeid innenfor kultur, grunnskole og sosial, 
mens det er minst innenfor økonomi, barnehage og teknisk.   
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og privat voksendrevet 
aktivitet rettet mot barn og ungdom?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 1 0 0 100

Personal og org. 5 0 0 100

Barnehage 1 0 0 100

Grunnskole 41 29 7 63

Pleie og omsorg 13 54 8 38

Sosial 36 39 11 50

Kultur 88 45 5 50

Næring 5 60 0 40

Teknisk 4 50 0 50

Alle virksomheter 194 40 6 54

 
 

Tabellen viser at initiativ til samarbeid kommer klar mer fra kommunen som tar initiativ i 40 % 
av tilfellene.  
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Tredje spørsmål er knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for privat voksendrevet aktivitet rettet mot barn og 
ungdom som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 2 9 2 29 7 38 45 7 3 21

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 2 9 0 4 2 3 13 7 1 5

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 2 4 0 4 3 1 7 0 1 3

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 2 4 0 13 3 10 14 0 1 7

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 0 0 0 16 3 5 13 2 3 6

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 2 2 0 32 9 16 30 0 3 14

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

Annet 0 0 0 3 0 1 3 2 0 1

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og privat 
voksendrevet aktivitet rettet mot barn og ungdom er enkeltsakssamarbeid og frivillig 
supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi. 

Leksehjelp og natteravn er eksempler på samarbeidstiltak mellom kommunen og frivillige som 
faller inn under kategorien privat voksendrevet aktivitet rettet mot barn og ungdom. Et annet 
tiltak er når frivillige fra Rotary velger å holde kveldsåpne bibliotek. Frivillige støtter også opp 
om arbeid knyttet til økt fysisk aktivitet i kommunene. FYSAK er et modellprogram som 
nevnes. Dette programmet fokuserer spesielt på systematisk bruk av fysisk aktivitet i 
kommunenes helsetilbud.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til mindre formaliserte 

grupper og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 7 19 0 0 62 17 

Personal og org. 46 4 4 0 0 72 20 

Barnehage 57 0 0 0 0 88 12 

Grunnskole 76 5 9 3 0 68 18 

Pleie og omsorg 94 2 5 0 0 69 23 

Sosial 77 8 17 4 0 62 13 

Kultur 151 18 42 4 1 46 3 

Næring 46 7 2 2 0 80 13 

Teknisk 75 0 1 0 0 81 17 

Alle virksomheter 664 7 15 2 0 66 14 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag 66 % av virksomhetene og 
privat voksendrevet aktivitet rettet mot barn og ungdom. Der det er relasjoner er tilskudd til 
generell drift og tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Privat voksendrevet aktivitet rettet mot barn og unge er litt under 
middels viktig som kommunale samarbeidspartnere, men like fullt blant de viktigere 
typer innen den mindre formaliserte frivilligheten. Denne type frivillig innsats har en 
samarbeidsprofil relativt lik den for uformaliserte ungdomsgrupper. I hovedsak foregår 
samarbeidet i forhold til tre kommunale sektorene, kultur, skole og sosial. Kommunale 
initiativ for å etablere samarbeid med denne gruppa er i særdeleshet viktig for denne 
gruppa. Deltakelse i kommunale oppgaver som frivillig supplement og gjennom 
driftsoppgaver er sentrale samarbeidsarenaer for denne type frivillig innsats i tillegg til 
mer ad hoc preget samarbeid. De økonomiske relasjonene til kommunen er relativt 
moderate. Disse grupperingene mottar i noen grad aktivitetsstøtte og i en moderat grad 
driftstilskudd. 
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14 Fritids/egenaktivitetsorienterte voksengrupper 
uten formell struktur og organisering 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten virksomheten med fritids/egenaktivitetsorienterte 
voksengrupper uten formell struktur og organisering? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 2 95 2 

Personal og org. 46 7 80 13 

Barnehage 57 9 84 7 

Grunnskole 76 11 68 21 

Pleie og omsorg 94 13 72 15 

Sosial 77 8 88 4 

Kultur 151 27 56 17 

Næring 46 11 85 4 

Teknisk 75 5 87 8 

Alle virksomheter 664 13 75 12 

 
Tabellen viser at om lag 13 % av virksomhetene samarbeider med 
fritids/egenaktivitetsorienterte voksengrupper uten formell struktur og organisering. Her er det 
størst andel av samarbeid innenfor kultur og pleie og omsorg, mens det er minst innenfor 
økonomi og teknisk.    
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og 
fritids/egenaktivitetsorienterte voksengrupper uten formell struktur og organisering?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen % Frivillig sektor % Begge parter % 

Økonomi 1 0 0 100

Personal og org. 3 0 33 67

Barnehage 5 20 0 80

Grunnskole 8 0 37 63

Pleie og omsorg 12 33 25 42

Sosial 6 0 17 83

Kultur 41 7 27 66

Næring 5 40 0 60

Teknisk 4 25 25 50

Alle virksomheter 85 13 23 64

 
 

Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer oftere fra frivillig sektor enn fra kommunen.  
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for fritids/egenaktivitetsorienterte voksengrupper 
uten formell struktur og organisering som virksomheten samarbeider med (sett flere 
kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 2 4 5 4 12 5 26 9 3 11

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 0 4 0 1 0 0 3 2 1 2

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 2 0 1 1 1 3 2 3 2

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 0 0 2 5 0 0 2 2 0 1

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 0 4 7 3 3 7 4 0 4

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0

Annet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

4) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
5) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
6) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og 
fritids/egenaktivitetsorienterte voksengrupper uten formell struktur og organisering er 
enkeltsakssamarbeid.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til mindre formaliserte 

grupper og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 0 10 0 0 64 26 

Personal og org. 46 2 4 0 0 70 24 

Barnehage 57 0 2 0 0 86 12 

Grunnskole 76 0 1 0 0 78 21 

Pleie og omsorg 94 0 3 1 0 69 28 

Sosial 77 1 6 1 0 74 18 

Kultur 151 7 30 0 1 52 14 

Næring 46 2 4 2 2 78 13 

Teknisk 75 0 0 0 0 84 16 

Alle virksomheter 664 2 10 0 0 70 19 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det er økonomiske relasjoner mellom om lag 10% av virksomhetene og 
fritids/egenaktivitetsorienterte voksengrupper uten formell struktur og organisering. Der det er 
relasjoner er tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.  

Samarbeidsprofil. Voksengrupper som er egenaktivitets- og fritidsorienterte med uten 
noe klar formalisering er avgjort blant de mindre vesentlige grupperinger som det 
samarbeides med. I noen grad samarbeider kommunale kulturvirksomheter med gruppa, 
og for øvrig er det relativt beskjedent. I den grad samarbeid skjer kommer initiativet i 
større grad fra frivillig sektor enn fra kommunen. Samarbeidet er i det vesentlige ad hoc 
basert. De økonomiske relasjonene er beskjedne og begrenser seg i hovedsak til 
aktivitetsstøtte.  
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15 Frivillig basert og sosialt retta aktivitetstilbud 
bygget opp rundt spesielle lokaliteter/hus 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten virksomheten med frivillig basert og sosialt retta 
aktivitetstilbud bygget opp rundt spesielle lokaliteter/hus? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 7 90 2 

Personal og org. 46 15 76 9 

Barnehage 57 7 77 16 

Grunnskole 76 30 54 16 

Pleie og omsorg 94 43 51 6 

Sosial 77 35 60 5 

Kultur 151 64 30 7 

Næring 46 17 80 2 

Teknisk 75 23 68 9 

Alle virksomheter 664 34 58 8 

 
Tabellen viser at om lag 34 % av virksomhetene samarbeider med frivillig basert og sosialt retta 
aktivitetstilbud bygget opp rundt spesielle lokaliteter/hus. Her er det mest vanlig med samarbeid 
fra kultur, pleie og omsorg og sosialvirksomheten, mens det er lite samarbeid fra økonomi og 
barnehage.  
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten frivillig basert og sosialt 
retta aktivitetstilbud bygget opp rundt spesielle lokaliteter/hus?  

Tabellen under viser den prosentvise fordeling av svar på de ulike kategoriene av de som har 
samarbeid.  

Virksomhet Antall svar Kommunen % Frivillig sektor % Begge parter % 

Økonomi 3 0 33 67

Personal og org. 7 0 29 71

Barnehage 4 0 0 100

Grunnskole 23 9 4 87

Pleie og omsorg 39 26 15 59

Sosial 26 15 15 69

Kultur 94 23 15 62

Næring 8 63 0 38

Teknisk 16 6 6 88

Alle virksomheter 220 20 13 67

 
Tabellen viser at kommunale virksomheter tar noe mer initiativ enn frivillig sektor. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for frivillig basert og sosialt retta aktivitetstilbud 
bygget opp rundt spesielle lokaliteter/hus som virksomheten samarbeider med (sett flere 
kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 5 13 7 14 28 19 54 11 13 24

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 2 11 0 5 5 5 9 4 1 5

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 4 0 3 6 5 3 0 1 3

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 2 9 0 9 5 9 14 4 0 7

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 2 0 0 12 7 5 12 2 4 6

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 2 0 12 21 12 25 2 9 13

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 0 0 1 1 1 3 2 0 1

Annet 0 0 2 3 0 3 1 2 1 2

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og frivillig basert og 
sosialt retta aktivitetstilbud bygget opp rundt spesielle lokaliteter/hus er enkeltsakssamarbeid og 
frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi. Det er videre 
betydelige forskjeller mellom de ulike virksomhetene og samarbeidsform.  
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Siste spørsmål er knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til mindre formaliserte 

grupper og lag?? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjoner.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 17 24 2 0 55 7 

Personal og org. 46 4 9 0 0 65 22 

Barnehage 57 2 9 4 0 77 14 

Grunnskole 76 4 5 1 0 72 18 

Pleie og omsorg 94 9 6 1 0 60 27 

Sosial 77 12 10 4 0 66 13 

Kultur 151 36 48 3 0 29 5 

Næring 46 9 9 0 0 78 11 

Teknisk 75 1 7 0 0 80 13 

Alle virksomheter 664 13 18 2 0 60 14 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det for 60 % av virksomhetene er det ingen økonomiske relasjoner til frivillig 
basert og sosialt retta aktivitetstilbud bygget opp rundt spesielle lokaliteter/hus. Der det er 
relasjoner er tilskudd til spesifikke aktiviteter og generelt tilskudd mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Tilbud av sosiale aktiviteter rundt spesielle hus/lokaliteter har 
sammenlignet med alle øvrige typer av frivillig innstas en klar gjennomsnittskarakter. 
Samarbeidet er relativt bredt fundert. Det er mest forankra i kulturvirksomheten, men 
også med tilknytning til områder som pleie og omsorg, sosial og skole. Initiativet til 
samarbeid kommer i noe høyere grad fra kommunene enn fra frivillig sektor. De relativt 
sett viktigste arenaene er driftsoppgaver og frivillig supplement til kommunale 
oppgaver. Denne type frivillig innsats har også en gjennomsnittskarakter når det gjelder 
økonomiske relasjoner til kommunen i form av tilskudd mv. 
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16 Prosjekt / festivalorganisasjoner for åpne 
arrangementer 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten virksomheten med prosjekt / festivalorganisasjoner for åpne 
arrangementer? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 10 88 2 

Personal og org. 46 28 67 4 

Barnehage 57 30 65 5 

Grunnskole 76 43 43 13 

Pleie og omsorg 94 13 81 6 

Sosial 77 23 74 3 

Kultur 151 86 13 1 

Næring 46 78 22 0 

Teknisk 75 43 52 5 

Alle virksomheter 664 44 51 5 

 
Tabellen viser at 44 % av virksomhetene samarbeider med prosjekt / festivalorganisasjoner for 
åpne arrangementer. Her er det størst andel av samarbeid innenfor kultur og næring, mens det er 
minst innenfor økonomi og pleie og omsorg.   
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Neste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og prosjekt / 
festivalorganisasjoner for åpne arrangementer?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen % Frivillig sektor % Begge parter % 

Økonomi 4 25 0 75

Personal og org. 12 0 25 75

Barnehage 17 12 41 47

Grunnskole 33 0 39 61

Pleie og omsorg 12 17 33 50

Sosial 18 17 11 72

Kultur 129 11 21 68

Næring 36 8 28 64

Teknisk 32 3 44 53

Alle virksomheter 293 9 27 64

 
Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer mer fra frivillig sektor enn fra kommunen. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for prosjekt / festivalorganisasjoner for åpne 
arrangementer som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 5 17 23 30 7 16 77 63 29 35

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 2 15 5 9 3 8 21 30 1 11

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 2 0 5 0 3 12 13 1 5

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 9 2 9 2 5 27 26 1 11

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 7 2 0 8 1 6 9 2 16 6

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 4 4 17 5 4 28 7 4 11

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 2 0 3 0 0 3 7 1 2

Annet 0 2 2 1 0 1 5 9 3 3

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og prosjekt / 
festivalorganisasjoner for åpne arrangementer er enkeltsakssamarbeid. Innenfor kategorien 
annet beskrives økonomiske bidrag til ulike typer festivaler, musikkfestival, singelfestival, 
skalldyrfestival og rusfrie arrangementer.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til mindre formaliserte 

grupper og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har ulike økonomiske relasjoner til 
prosjekt / festivalorganisasjoner for åpne arrangementer.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 12 31 2 0 52 10 

Personal og org. 46 7 15 0 0 65 17 

Barnehage 57 0 9 0 0 79 12 

Grunnskole 76 4 18 0 0 66 16 

Pleie og omsorg 94 3 12 1 0 64 24 

Sosial 77 8 12 0 1 70 12 

Kultur 151 30 72 4 1 12 4 

Næring 46 13 46 2 0 41 2 

Teknisk 75 3 9 0 0 75 13 

Alle virksomheter 664 11 29 1 0 53 12 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at om lag 53 % av virksomhetene har ingen økonomiske relasjoner til prosjekt / 
festivalorganisasjoner for åpne arrangementer. Der det er relasjoner er tilskudd til spesifikke 
aktiviteter mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Prosjekt-festivalorganisasjoner er den viktigste av 
samarbeidskategoriene når det gjelder nyere lokal frivillighet. Dette er en 
frivillighetskategori som er vurdert som over gjennomsnittlig viktig. Samarbeidet er 
betydningsfullt innen kultur og næring, men også til dels grunnskole og teknisk. 
Initiativet til samarbeid kommer i klart sterkere grad fra frivillig sektor enn fra 
kommunen. Denne sektoren deltar i nokså gjennomsnittlig grad på de ulike 
samarbeidsarenaer foruten å ha et relativt betydelig ad hoc preg. Man mottar relativt sett 
mye aktivitetstilskudd foruten driftstilskudd.  

 



International Research Institute of Stavanger AS    www.iris.no 

-  Vedleggsrapportt side 69 - 

17 Ad hoc aksjonsinteresser / mobiliseringsinitiativ 
rettet mot saker i lokalmiljøet / kommunen 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med ad hoc aksjonsinteresser / mobiliseringsinitiativ rettet 
mot saker i lokalmiljøet / kommunen? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 2 93 5 

Personal og org. 46 7 83 11 

Barnehage 57 2 98 0 

Grunnskole 76 12 79 9 

Pleie og omsorg 94 2 93 5 

Sosial 77 3 92 5 

Kultur 151 10 77 13 

Næring 46 28 67 4 

Teknisk 75 11 84 5 

Alle virksomheter 664 8 84 7 

 
Tabellen viser at kun 7 % av virksomhetene samarbeider med ad hoc aksjonsinteresser / 
mobiliseringsinitiativ rettet mot saker i lokalmiljøet / kommunen. Her er det størst andel av 
samarbeid innenfor næring. 
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og ad hoc aksjonsinteresser 
/ mobiliseringsinitiativ rettet mot saker i lokalmiljøet / kommunen?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen Frivillig sektor Begge parter 

Økonomi 1 0 0 100

Personal og org. 3 0 0 100

Barnehage 1 0 0 100

Grunnskole 8 0 25 75

Pleie og omsorg 2 50 0 50

Sosial 2 0 0 100

Kultur 15 20 33 47

Næring 13 23 38 38

Teknisk 7 0 43 57

Alle virksomheter 52 13 29 58

 
 

Tabellen viser at initiativet til samarbeid kommer mer fra frivillig sektor enn fra kommunen. 
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for ad hoc aksjonsinteresser / mobiliseringsinitiativ 
rettet mot saker i lokalmiljøet / kommunen som virksomheten samarbeider med (sett 
flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 2 7 2 11 1 1 9 26 9 7

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 0 2 0 4 1 3 3 13 7 3

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 0 0 0 1 3 1 2 0 1

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 0 0 4 1 1 3 7 1 2

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 0 0 0 3 1 1 0 2 1 1

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Annet 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at ingen samarbeidsformer er vanlige, men at enkeltsakssamerbeid forekommer 
mest.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til mindre formaliserte 

grupper og lag? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjonene.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 0 7 0 0 71 21 

Personal og org. 46 4 7 0 0 65 24 

Barnehage 57 0 0 0 0 86 14 

Grunnskole 76 0 1 0 0 80 18 

Pleie og omsorg 94 0 2 0 0 68 30 

Sosial 77 1 4 0 0 79 16 

Kultur 151 3 13 0 0 65 22 

Næring 46 2 22 2 0 70 9 

Teknisk 75 1 3 0 0 81 16 

Alle virksomheter 664 1 6 0 0 73 20 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det er ingen økonomiske relasjoner mellom om lag  73 % av virksomhetene og 
ad hoc aksjonsinteresser / mobiliseringsinitiativ rettet mot saker i lokalmiljøet / kommunen. Der 
det er relasjoner er tilskudd til spesifikke aktiviteter mest vanlig.   

Samarbeidsprofil. Ad hoc aksjoner er den minst viktige type av frivillig innsats som det 
samarbeides med. Hvordan det skal tolkes er imidlertid usikkert. En kan også se dette 
slik at lokale aksjoner og mobiliseringsinitiativ tross alt har noen betydning. Denne type 
frivillig innsats har klart betydning i forhold til næring, men også skole, teknisk og 
kultur berøres. Dette indikerer hvilke felter denne typer initiativ oppstår. Ikke uventet er 
initiativet fra frivillig sektor klart viktigere enn initiativ fra kommunen. Samarbeidet er i 
hovedsak ad hoc basert selv om det også i noen grad skjer gjennom medvirkning og 
deltakelse i styrer, råd og utviklingsprosjekter. De økonomiske relasjonene begrenser 
seg i det alt vesentlige til at noen får aktivitetstilskudd. 
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•  

18 Helse/omsorgsinstitusjoner drevet av frivillige 
organisasjoner 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med helse/omsorgsinstitusjoner drevet av frivillige 
organisasjoner? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 12 86 2 

Personal og org. 46 13 83 4 

Barnehage 57 21 74 5 

Grunnskole 76 21 68 11 

Pleie og omsorg 94 16 80 4 

Sosial 77 42 52 6 

Kultur 151 21 72 7 

Næring 46 9 87 4 

Teknisk 75 9 87 4 

Alle virksomheter 664 19 75 6 

 
Tabellen viser at om lag 1/5 av virksomhetene samarbeider med helse/omsorgsinstitusjoner 
drevet av frivillige organisasjoner. Her er det mest samarbeid fra sosialvirksomheten..  
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Andre spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten helse / omsorgs-
institusjoner drevet av frivillige organisasjoner?  

Tabellen under viser den prosentvise fordeling av svar på de ulike kategoriene av de som har 
samarbeid.  

Virksomhet Antall svar Kommunen % Frivillig sektor % Begge parter % 

Økonomi 5 0 20 80

Personal og org. 5 0 0 100

Barnehage 12 17 25 58

Grunnskole 16 25 0 75

Pleie og omsorg 14 43 14 43

Sosial 30 27 7 67

Kultur 30 17 13 70

Næring 4 25 25 50

Teknisk 7 0 29 71

Alle virksomheter 123 21 12 67

 
Tabellen viser at kommunen tar noe mer initiativ enn frivillig sektor.  
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for helse/omsorgsinstitusjoner drevet av frivillige 
organisasjoner som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 7 7 12 12 7 27 17 9 7 13

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 2 4 4 4 2 5 5 2 4 4

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 7 0 3 0 1 6 0 4 3

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 2 4 5 5 4 4 6 0 4 4

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 5 4 7 8 4 13 3 0 3 5

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 2 9 5 3 3 13 6 0 3 5

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 5 0 0 1 1 3 1 0 0 1

Annet 2 0 0 3 0 1 1 0 0 1

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og helse / omsorgs-
institusjoner drevet av frivillige organisasjoner er enkeltsakssamarbeid. Det er videre betydelige 
forskjeller mellom de ulike virksomhetene og samarbeidsform.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til institusjoner drevet i 

frivillig regi? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har de ulike relasjoner.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 14 5 2 0 74 10 

Personal og org. 46 7 0 0 0 78 15 

Barnehage 57 2 0 0 0 81 18 

Grunnskole 76 4 1 0 1 79 14 

Pleie og omsorg 94 9 3 2 0 72 16 

Sosial 77 8 13 22 1 49 10 

Kultur 151 4 19 1 0 62 18 

Næring 46 4 4 2 0 78 13 

Teknisk 75 0 1 3 0 85 11 

Alle virksomheter 664 5 7 4 0 71 14 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at det for de fleste virksomhetene ikke er økonomiske relasjoner til helse / 
omsorgsinstitusjoner drevet av frivillige organisasjoner. Sosial virksomheten har størst grad av 
økonomiske relasjoner til denne type organisasjon. Samlet sett er tilskudd til spesifikke 
aktiviteter mest vanlig, men for enkelte virksomheter er betaling for tjenesteproduksjon viktig.   

Samarbeidsprofil. Kommunale relasjoner til helse/omsorgsinstitusjoner drevet av 
frivillige organisasjoner er av relativt beskjedent omfang. Det viktigste 
samarbeidsområdet er sosial. Kultur, skole og barnehage skal også nevnes. Initiativ til 
samarbeid kommer i noe større grad fra kommune enn frivillig sektor. Samarbeidet 
skjer på de fleste arenaer, men i relativt beskjeden grad. Til en viss grad mottar man 
kommunal støtte som tilskudd til drift og aktiviteter eller som betaling for tjenester. 
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19 Barnehager/SFO og lignende drevet av frivillige 
organisasjoner 

Første spørsmål innunder denne bolken var: 

• Samarbeider virksomheten med barnehager/SFO og lignende drevet av frivillige 
organisasjoner? 

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

Virksomhet Antall svar Ja  % Nei  % Vet ikke % 

Økonomi 42 14 81 5 

Personal og org. 46 24 76 0 

Barnehage 57 33 67 0 

Grunnskole 76 28 67 5 

Pleie og omsorg 94 10 86 4 

Sosial 77 17 81 3 

Kultur 151 22 73 5 

Næring 46 11 89 0 

Teknisk 75 9 87 4 

Alle virksomheter 664 19 78 3 

 
Tabellen viser at om lag 1/5 av virksomhetene samarbeider med barnehager/SFO og lignende 
drevet av frivillige organisasjoner. Her er det størst andel av samarbeid innenfor barnehage og 
grunnskole, mens det er minst innenfor teknisk og pleie og omsorg.   
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Neste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Hvem har tatt initiativet til samarbeid mellom virksomheten og barnehager/SFO og 
lignende drevet av frivillige organisasjoner?  

Tabellen under viser fordeling av svar på de ulike kategoriene.  

 
Virksomhet 

Antall svar Kommunen % Frivillig sektor % Begge parter % 

Økonomi 6 0 67 33

Personal og org. 10 30 0 70

Barnehage 19 21 5 74

Grunnskole 21 19 10 71

Pleie og omsorg 9 33 0 67

Sosial 12 25 0 75

Kultur 32 16 6 78

Næring 5 0 20 80

Teknisk 6 0 33 67

Alle virksomheter 120 18 10 72

 
Tabellen viser at initiativet til samarbeid noe mer kommer fra kommunen enn frivilllig sektor.  
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Tredje spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 

• Angi hvilke former samarbeidet har for barnehager/SFO og lignende drevet av frivillige 
organisasjoner som virksomheten samarbeider med (sett flere kryss om nødvendig)? 

Tabellen under viser % av alle innenfor denne virksomhetstypen og deres bruk av de ulike 
samarbeidsformene 
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Ad.hoc / uformelt enkeltsak 
samarbeid 7 13 21 9 6 12 16 9 7 11

Medvirkning, f.eks. i 
planprosesser 2 11 19 7 0 1 7 7 4 6

Utvalgssamarbeid, styrer og råd 0 4 9 5 0 3 3 0 0 3

Samarbeid om 
utviklingsprosjekt 1) 0 7 16 11 2 0 5 2 1 5

Gjennomføring av 
driftsoppgaver 5 4 21 17 1 3 6 0 4 7

Frivillig supplement til 
samarbeid 3) 5 9 11 13 3 3 5 0 1 5

Gjennomføring av 
forvaltningsoppgaver 7 2 12 5 1 0 2 0 1 3

Annet 2 0 4 3 0 0 1 2 0 1

1) Svaralternativ: Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
2) Svaralternativ: Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
3) Svaralternativ: Frivillig supplement til / samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi  

 
Tabellen viser at de mest vanlige samarbeidsformene mellom kommunene og barnehager/SFO 
og lignende drevet av frivillige organisasjoner er enkeltsakssamarbeid og gjennomføring av 
driftsoppgaver, mens samarbeid om forvaltningsoppgaver eller utvalgssamarbeid er sjeldent 
forekommende.  
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Siste spørsmål knyttet til denne kategorien organisasjoner var: 
• Hva slag økonomiske relasjoner har virksomheten til institusjoner drevet i 

frivillig regi? (sett flere kryss om nødvendig)? 
 

Tabellen under viser % av hver type virksomhet som har ulike økonomiske relasjoner til 
barnehager/SFO og lignende drevet av frivillige organisasjoner.  

 
Virksomhet 

Ant.  
svar 

Generelt 
tilskudd  

Aktivitets-
tilskudd  

Betaling 
for tj.prod 

Bidrag fra 
fri. sektor  

Ingen 
relasjoner 

Vet ikke 

Økonomi 42 33 7 7 0 55 0 

Personal og org. 46 15 0 0 0 74 11 

Barnehage 57 30 11 2 0 61 7 

Grunnskole 76 30 3 4 0 58 9 

Pleie og omsorg 94 3 2 2 0 72 22 

Sosial 77 6 8 8 0 68 12 

Kultur 151 10 12 1 0 63 16 

Næring 46 7 9 0 2 76 11 

Teknisk 75 1 1 1 0 85 11 

Alle virksomheter 664 13 6 3 0 68 13 

1) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til generell drift i 
2) Svaralternativ: Kommunalt tilskudd til spesifikke aktiviteter 
3) Svaralternativ: Kommunal betaling for frivillig drift av kommunal /offentlig drevet 

tjenesteproduksjon 
4) Svaralternativ: Økonomisk bidrag fra frivillig sektor til kommunen 

 

Tabellen viser at om lag 68 % av virksomhetene har ingen økonomiske relasjoner til 
barnehager/SFO og lignende drevet av frivillige organisasjoner. Der det er relasjoner er generelt 
tilskudd mest vanlig.    

Samarbeidsprofil. Kommunale relasjoner til barnehage/SFO og tilsvarende har samme 
omfang og karakter som samarbeid med helse/omsorgsinstitusjoner. Barnehage og skole 
er naturlig nok sentrale samarbeidsvirksomheter. Initiativet til samarbeid kommer i noe 
større grad fra kommunen enn frivillig sektor selv. Samarbeidet skjer på de fleste 
arenaer, men i relativt beskjeden grad. Til en viss grad mottas kommunal støtte som 
tilskudd til drift og aktiviteter eller som betaling for tjenester. 
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SPØRRESKJEMA NETTBASERT UNDERSØKELSE AV 
KOMMUNENES SAMHANDLING MED FRIVILLIG 
SEKTOR 

 



Med frivillig sektor menes i denne undersøkelsen både 
formelle frivillige organisasjoner og lag, løsere og mindre 
formalisert frivillig innsats, og institusjoner drevet av 
frivillige organisasjoner. 

KOMMUNE 
Hva heter kommunen?

KOMMUNENUMMER 
Hva er kommunenummeret

(101 - 2200) 

 

ADM_ORQANISERING 
Hva er hovedmodell for den administrative organisering av 
kommunen?
 Tonivåmodell (det vil si ingen mellomnivå mellom rådmannen og 

virksomhetene 
 Etatsmodell (det vil si har et mellomnivå mellom rådmannen og 

virksomhetene 
 Mellomløsninger 

 Vet ikke 
 

KOM_FRIV_POL 
Hvilken form har kommunens politikk for samarbeid med 
frivillig sektor? Kryss av for det som passer best.
 Kommunen har vedtatt en frivillighetspolitikk 

 Kommunen har vedtatte mål for samarbeidet med frivillig sektor 

 Kommunen er i ferd med å utrede og utvikle en frivillighetspolitikk 

 Kommunen har ikke formalisert sin politikk overfor frivillig sektor 

 Vet ikke 
 

POLITIKERFRIVILLIGHET 
Vil du si at politikerne i din kommune legger stor eller liten vekt 
på å holde kontakt med frivillig sektor?
 Svært stor vekt 
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 Nokså stor vekt 

 Nokså liten vekt 

 Svært liten vekt 

 Vet ikke 
 

FRIVSENTRAL 
Finnes det en (eller flere) kommunal(e) frivillighetssentral(er) i 
kommunen?
 Ja 

 Nei, men kommunen er i ferd med å etablere dette 

 Nei 

 Vet ikke 
 

FRIVILLIGHETSKOORDINERING 
Hvordan skjer den interne koordinering av kommunens 
relasjoner til frivillig sektor?
 Kommunens relasjoner til frivillig sektor koordineres av en sentral 

enhet/stilling 
 Ansvar for kommunens relasjoner til frivillige aktører er plassert på 

tjeneste/enhetsnivå for de virksomhetsområder der det er aktuelt 
 Kommunen har i liten grad hatt fokus på en formell organisering av sine 

relasjoner til frivillig sektor 
 Vet ikke 

 

PAGE3 
 

Dere bes nå om å krysse av for den instans eller 
etat/virksomhet derer svarer på vegne av. Ordfører 
eller rådmann som svarer i egenskap av disse 
stillingene føres deretter til avslutning av skjema. De 
som svarer på vegne av ulike etater/virksomheter føres 
videre i en kartlegging av dette områdets relasjoner til 
ulike typer av frivillig innsats 

NB! Noen av dere er av kommunen oppgitt som 
ansvarlig kontaktperson for flere 
ansvars/virkeområder, og dere vil derfor få oversendt 
flere elektroniske spørreskjema. Vennligst gi svar bare 
på vegne av det område du krysser av for, og send inn 
flere svar (for hvert enkelt 
ansvars/virksomhetsområde) om du får tilsendt flere 
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skjema. 

INSTANS_ETAT 
Hvilken kommunal etat/virksomhet eller instans svarer du 
på vegne av
 ordfører (du ledes til siste side og avslutter undersøkelsen) 

 rådmann (du ledes til siste side og avslutter undersøkelsen) 

 økonomi 

 personal og organisasjon 

 barnehage 

 grunnskole 

 pleie og omsorg 

 sosial 

 kultur 

 næring 

 teknisk 
 

NB! Fra og med neste spørsmål skal du bare svare på vegne 
av den etat/virksomhet som du krysset av for. 

KONT_FREKV 
Hvor ofte har etaten/virksomheten kontakt med frivillig sektor?
 Daglig 

 Ukentlig 

 Månedlig 

 Årlig 

 Kan ikke si hvor ofte, men vet at det pågår en del kontakt 

 Har ikke kontakt (Du ledes til siste side og avsluttter undersøkelsen) 
 

SEKTORFRIVIPOL 
Er det utarbeidet en egen politikk for etatens/virksomhetens 
samhandling med frivillig sektor?
 Ja det er utarbeidet egne retningslinjer for dette 

 Nei 

 Ikke aktuelt 

 Vet ikke 
 

FRIVKONTAKT 
Er det utpekt en ansvarlig for etatens/virksomhetens kontakt 
med med frivillig sektor?
 Ja 
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 Nei 

 Vet ikke 
 

PAGE#3 
 
MOETEPLASSER 

Hvor møtes etaten/virksomheten og frivillig sektor? (sett 
flere kryss om nødvendig)
 Faste årlige (eller oftere) møter 

 Direkte personlig kontakt 

 Indirekte (brev, mail, telefon) kontakt 

 Nettbaserte møteplasser organisert av kommunen 

 Annen type møteplass 
 

ANN_MOETEP 
Hvis annen type møteplass mellom etaten/virksomheten og 
frivillig sektor, beskriv denne.

I det følgende vil vi i tur og orden stille spørsmål 
vedrørende etatens/virksomhetens relasjoner til tre typer 
av frivillig innsats. (1) For formelle frivillige organisasjoner 
og lag; (2) for mindre formaliserte lag og grupperinger; og 
(3) for institusjoner drevet i frivillig regi. 

Vi skal for det første stille noen spørsmål om 
etatens/virksomhetens relasjoner til ulike typer av 
formelle frivillige organisasjoner og lag. 

POL_ORG_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med politiske 
organisasjoner/opplysningsorganisasjoner og lag?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
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POL_ORG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og politiske 
organisasjoner/opplysningsorganisasjoner og lag?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
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POL_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for politiske og 
opplysningsorganisasjoner og lag som etaten/virksomheten 
samarbeider med (sett flere kryss for den enkelte kategori 
om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

POL_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

REL_ORG_SAM 
Har etaten/virksomheten samarbeid med religiøse 
organisasjoner / livssynsorganisasjoner og lag?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

REL_ORG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og religiøse 
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organisasjoner/livssynsorganisasjoner og lag?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE5 
 
REL_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for religiøse 
organisasjoner/livsynsorganisasjoner og lag som 
etaten/virksomheten samarbeider med (sett flere kryss for 
den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

REL_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

HUM_ORG_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med humanitære/sosiale 
organisasjoner og lag?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

HUM_ORG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og humanitære/sosiale organisasjoner og 
lag?
 Kommunen 

Page 6 of 25

27.02.2007http://158.37.61.31/SPSSMR/InterviewBuilder/printpreview.aspx



 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE6 
 
HUM_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for humanitære/sosiale 
organisasjoner og lag som etaten/virksomheten 
samarbeider med (sett flere kryss for den enkelte kategori 
om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

HUM_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

INV_ORG_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med 
innvandrerorganisasjoner og lag/innvandrerråd?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

INV_ORG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og innvandrerorganisasjoner og 
lag/innvandrerråd?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 
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 Vet ikke 
 

 

PAGE7 
 
INV_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for 
innvandrerorganisajoner og lag/innvandrerråd som 
etaten/virksomheten samarbeider med (sett flere kryss for 
den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

INV_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

KUL_ORG_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med kulturorganisasjoner og 
lag (sang, musikk, film, teater, dans, etc.)?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

KUL_ORG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
virksomheten/etaten og kulturorganisasjoner og lag?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
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PAGE8 
 
KUL_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for kulturorganisasjoner 
og lag som etaten/virksomheten samarbeider med (sett 
flere kryss for den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

KUL_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

IDR_ORG_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med idrettsorganisasjoner 
og lag/idrettsråd
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

IDR_ORG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og idrettsorganisasjoner og 
lag/idrettsråd?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE9 
 
IDR_S_FORR 
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Angi hvilke former samarbeidet har for 
idrettsorganisasjoner og lag/idrettsråd som 
etaten/virksomheten samarbeider med (sett flere kryss for 
den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

IDR_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

FRI_ORG_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med friluftsliv (speider 
etc) /miljøorganisasjoner og lag?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

FRI_ORG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og friluftsliv/miljøorganisasjoner og lag?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE10 
 
FRI_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for 
friluftsliv/miljøorganisasjoner og lag som 
etaten/virksomheten samarbeider med (sett flere kryss for 
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den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

FRI_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

HOB_ORG_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med hobbyorganisasjoner 
og lag (data, MC, båt el. lign.)?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

HOB_ORG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og hobbyorganisasjoner og lag?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE#4 
 
HOB_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for hobbyorganisasjoner 
og lag som etaten/virksomheten samarbeider med (sett 
flere kryss for den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 
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 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

HOB_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

VEL_ORG_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med 
velforening/bygdelag/borettslag/beboerforening mv. ?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

VEL_ORG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og 
velforening/bygdelag/borettslag/beboerforening mv.?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE11 
 
VEL_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for 
velforening/bygdelag/borettslag/beboerforening mv. som 
etaten/virksomheten samarbeider med (sett flere kryss for 
den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
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 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

VEL_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

Vi skal for det andre stille noen spørsmål om 
etaten/virksomhetens samarbeidsrelasjoner til mindre 
formaliserte lag og grupperinger 

SEL_GRU_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med selvhjelpsgrupper?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

SEL_GRU_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og selvhjelpsgrupper?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE2#1 
 
SEL_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for selvhjelpsgrupper 
som etaten/virksomheten samarbeider med (sett flere kryss 
for den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 
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 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

SEL_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

OMS_GRU_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med frivillige støttespillere - 
enkeltpersoner og grupper - som jobber for 
hjelpe/omsorgstrengende?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

OMS_GRU_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og frivillige støttespillere - 
enkeltpersoner og grupper - rettet mot hjelpe og 
omsorgstrengende?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE2#2 
 
OMS_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for de frivillige 
støttespillere - enkeltpersoner og grupper - rettet mot 
hjelpe/omsorgstrengende som etaten/virksomheten 
samarbeider med (sett flere kryss for den enkelte kategori 
om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 
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 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

OMS_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

UNG_GRU_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med mindre formaliserte 
ungdomsgrupper?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

UNG_GRU_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og mindre formaliserte ungdomsgrupper?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE2#3 
 
UNG_S_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for mindre formaliserte 
ungdomsgrupper som etaten/virksomheten samarbeider 
med (sett flere kryss for den enkelte kategori om 
nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
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 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

UNG_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

VOUN_GR_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med privat voksendrevet 
aktivitet rettet mot barn og ungdom (natteravner, leksehjelp 
mv.)?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

VOUN_GR_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og privat voksendrevet aktivitet rettet 
mot barn og ungdom?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE#5 
 
VOUN_S_FOR 

Angi hvilke former samarbeidet har for privat voksendrevet 
aktivitet rettet mot barn og ungdom som 
etaten/virksomheten samarbeider med (sett flere kryss for 
den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
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 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

VOU_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

VOEG_GR_SA 
Samarbeider virksomheten/etaten med 
fritids/egenaktivitetsorienterte voksengrupper uten formell 
struktur og organisering?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

VOEG_GR_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og fritids/egenaktivitetsorienterte 
voksengrupper uten formell struktur og organisering?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE2#4 
 
VOEG_S_FOR 

Angi hvilke former samarbeidet har for 
fritids/egenaktitivtetsorienterte voksengrupper uten formell 
struktur og organisering som etaten/virksomheten 
samarbeider med (sett flere kryss for den enkelte kategori 
om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 
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 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

VOEG_A_SA 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

LOKALER_S 
Samarbeider virksomheten/etaten med frivillig basert og 
sosialt retta aktivitetstilbud bygget opp rundt spesielle 
lokaliteter/hus?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

LOKAL_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og frivillig og sosialt rettet 
aktivitetstilbud bygget opp om spesielle lokaliteter/hus?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE#6 
 
LOK_S_FOR 

Angi hvilke former samarbeidet har for frivillig og sosialt 
rettet aktivitetstilbud bygget opp om spesielle 
lokaliteter/hus som etaten/virksomheten samarbeider med 
(sett flere kryss for den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 
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 Annet 
 

 

LOK_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

PROSJ_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med 
prosjekt/festivalorganisasjoner for åpne arrangementer?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

PROSJ_INI3 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og prosjekt/festivalorganisasjoner for 
åpne arrangementer?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE2#5 
 
PROS_S_FOR 

Angi hvilke former samarbeidet har for 
prosjekt/festivalorganisasjoner for åpne arrangementer 
som etaten/virksomheten samarbeider med (sett flere kryss 
for den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

Page 19 of 25

27.02.2007http://158.37.61.31/SPSSMR/InterviewBuilder/printpreview.aspx



 
PR_A_SAM 

For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

ADHO_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med ad hoc 
aksjonsinteresser / mobiliseringsinitiativ rettet mot saker i 
lokalmiljøet/kommunen(bompengeaksjoner etc)
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

ADHO_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og ad hoc aksjonsinteresser / 
mobiliseringsinitiativ rettet mot saker i lokalmiljøet/kommunen
(bompengeaksjoner etc)
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE#7 
 
ADH_S_FO 

Angi hvilke former samarbeidet har for ad hoc 
aksjonsinteresser /mobiliseringsinitiativ rettet mot saker i 
lokalmiljøet/kommunen som etaten/virksomheten 
samarbeider med (sett flere kryss for den enkelte kategori 
om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
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ADH_A_SAM 

For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

Vi skal for det tredje stille noen spørsmål om institusjoner 
drevet av frivillige organisasjoner/aktører og som tilbyr 
tjenester på vegne av kommunen/det offentlige 

HEL_INST 
Samarbeider virksomheten/etaten med 
helse/omsorgsinstitusjoner drevet av frivillige organisasjoner
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

HE_INS_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og helse/omsorgsinsitusjoner drevet av 
frivillige organisasjoner?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE#2 
 
HEL_IN_FOR 

Angi hvilke former samarbeidet har for 
helse/omsorgsinstitusjoner drevet av frivillige 
organisasjoner og som etaten/virksomheten samarbeider 
med (sett flere kryss for den enkelte kategori om 
nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 
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 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 

 Annet 
 

 

HEL_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

BHAG_SAM 
Samarbeider virksomheten/etaten med barnehage/SFO og lign. 
drevet av frivillige organisasjoner
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

BHAG_INI 
Hvem har tatt initiativ til samarbeid mellom 
etaten/virksomheten og barnehage/SFO o.l drevet av frivillige 
organisasjoner?
 Kommunen 

 Frivillig sektor 

 Begge parter 

 Vet ikke 
 

 

PAGE2#6 
 
BHA_FORM 

Angi hvilke former samarbeidet har for barnehage/SFO o.l. 
som etaten/virksomheten samarbeider med (sett flere kryss 
for den enkelte kategori om nødvendig)
 Ad.hoc / uformelt enkeltsak samarbeid 

 Medvirkning, f.eks. i planprosesser 

 Utvalgssamarbeid, styrer og råd 

 Samarbeid om utviklingsprosjekter i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Frivillig supplement til /samarbeid om driftsoppgaver i kommunal/offentlig regi 

 Gjennomføring av forvaltningsoppgaver 
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 Annet 
 

 

BHA_A_SAM 
For deg som har krysset av for kategorien annet ovenfor, 
beskriv hvordan dette samarbeidet fungerer

Vi vil også stille spørsmål om økonomiske relasjoner 
mellom etat/virksomhet og de ulike typer frivillig innsats 

OEKO_FOR 
Hva slag økonomiske relasjoner har etaten/virksomheten til 
ulike typer av formelle organisasjoner og lag? Sett flere kryss 
for den enkelte kategori om nødvendig. 

OEK_UFO 
Hva slag økonomiske relasjoner har etaten/virksomheten til 

Kommunalt 
tilskudd til 
generell 
drift

Kommunalt 
tilskudd til 
spesifikke 
aktiviteter

Kommunal betalin
for frivillig drevet
kommunal/offent
drevet 
tjenesteproduksjo

Politisk 
organisasjoner/opplysningsorganisasjoner 
og lag

   

Religiøs 
organisasjoner/livssynsorganisasjoner og 
lag

   

Humanitære/sosiale organisasjoner    
Innvandrerorganisasjoner/innvandrerråd    
Kulturorganisasjoner og lag (sang, 
musikk, film, teater, dans, m.v.)    

Idrettslag/idrettsråd    
Friluftslivsorganisasjoner (speider mv)/ 
miljøorganisasjoner og lag    

Hobbyorganisasjoner og lag (data, MC, 
båt el. lign).    

Bygdelag/borettslag/velforening, 
beboerforening mv.    

Page 23 of 25

27.02.2007http://158.37.61.31/SPSSMR/InterviewBuilder/printpreview.aspx



mindre formaliserte grupper og lag angitt nedenfor? Sett flere 
kryss for den enkelte kategori om nødvendig 

OEK_INST 
Hva slag økonomiske relasjoner er det mellom 
etaten/virksomheten og ulike typer institusjoner drevet av 
frivillige organisasjoner? Sett flere kryss for den enkelte 
kategori om nødvendig 

PAGE#1 
 

Helt til slutt vil vi spørre om det finnes andre typer av 
frivillig innsats som etaten/virksomheten samarbeider 

Kommunalt 
tilskudd til 
generell 
drift

Kommunalt 
tilskudd til 
spesifikke 
aktiviteter

Kommunal betaling 
for frivillig drevet 
kommunal/offentlig 
drevet 
tjenesteproduksjon

Økono
bidrag 
frivillig
sektor 
kommu

Selvhjelpsgrupper     
Frivilllige støttespillere - 
enkeltpersoner og grupper - 
rettet mot 
hjelpe/omsorgstrengende

    

Mindre formaliserte 
ungdomsgrupper     

Privat voksendrevet aktivitet 
rettet mot barn og ungdom 
(natteravner, leksehjelp mv.)

    

Fritids/egenaktivitetsorienterte 
voksengrupper uten formell 
struktur og organisering

    

Frivillig basert og sosialt rettet 
aktivitetstilbud bygget opp om 
spesielle lokaliteter/hus

    

Prosjekt/festivalorganisasjoner 
for åpne arrangementer     

Ad. hoc aksjonsinteresser / 
mobiliseringsinitiativ rettet 
mot saker i 
lokalmiljøet/kommunen 
(bompengeaksjoner etc.)

    

Kommunalt 
tilskudd til 
generell 
drift

Kommunalt 
tilskudd til 
spesifikke 
aktiviteter

Kommunal betaling 
for frivillig drevet 
kommunal/offentlig 
drevet 
tjenesteproduksjon

Økonomisk 
bidrag fra 
frivillig 
sektor til 
kommunen

Inge
øko
rela

Helse og 
omsorgsinstitusjoner      

Barnehage, SFO o.l.      
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med, og som vi ikke har tenkt på. 

SAMARB_ANDRE 
Har etaten/virksomheten samarbeid av betydning med 
andre typer frivillig innsats enn de som er nevnt foran?
 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 

ANDRE01 
Hvis ja, beskriv helt kort og summarisk en annen type frivillig 
innsats som etaten/virksomheten samarbeider med. Type 
frivillig innsats? Hvem tok initiativ til samarbeid? Hva slag 
samarbeidsform? Hvilke økonomiske relasjoner?

ANDRE02 
Beskriv hvis aktuelt ytterligere en annen type frivillig innsats 
som ikke er nevnt og som etaten/virksomheten samarbeider 
med. Type frivillig innsats? Hvem tok initiativ til samarbeid? 
Hva slag samarbeidsform? Hvilke økonomiske relasjoner? Hvis 
ikke aktuelt, gå videre til avslutning på undersøkelsen.

Vi takker for din deltakelse i denne undersøkelsen! 
Resultatet vil foreligge til våren. 
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