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Kjenner dere til KS?

18 fylkeskommuner
422 kommuner
500 bedrifter

som har
440 000 ansatte (184 mrd kroner)
11 500 folkevalgte
450 milliarder kroner (totalt)

- og fem millioner innbyggere
som får gode tjenester.

Plattform 2017-2020
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PLATTFORM FOR SAMSPILL
OG SAMARBEID –
• KS og Frivillighet Norge har
en plattform for samspill og
samarbeid
• Formålet med plattformen
er å styrke samarbeidet
mellom frivilligheten og
kommunene, og å slå fast
noen viktige pilarer som et
slikt samarbeid bør baseres
på.

Frivillighet Norge
• 317 medlemsorganisasjoner, blant annet

•
•
•
•

– Norges idrettsforbund, Røde Kors, Bipolarforeningen Norge, Den
Sundanesiske foreningen, Norges Musikkkorps forbund og
Misjonsalliansen.
Synlig og offensiv politisk aktør
Stimulere til frivillig innsats
Kompetansebase for frivillig sektor
Synliggjøre og bidra til mangfold i frivillig sektor

Frivillighet Norge
• Kommunal frivillighetspolitikk
– Kommunebesøk
– Kartlegging av den lokale frivilligheten
– Rammeverk for en kommunal frivillighetspolitikk
• Stimulere til økt frivillig innsats
– www.frivillig.no
• Synliggjøre og bidra til mangfold i frivillig sektor
– Foredrag og workshops om inkludering og mangfold

Utenforskap
• KS satte utenforskap på dagsorden på landstinget vårt i 2016.
Landstinget vårt vedtok en resolusjon om at «Det kreves et helt
lokalsamfunn for å gi barn en god oppvekst».
• I denne resolusjonen sier vi blant annet: Hvis vi som samfunn lykkes
med å gi alle barn og unge like muligheter til trygghet og utvikling
kan vi gi økt livskvalitet og styrke folkehelsen. Frivillige
organisasjoner og kommunale instanser som har et mestrings- og
inkluderingsfokus på sine møteplasser, gir positive effekter. Barn og
unge som er aktive i lokalsamfunnet opplever mestring som fører til
tro på at de kan få til noe i eget liv. Når lokalmiljøet møter ungdom
med anerkjennelse og interesse kan det bidra til at ungdom
inkluderes.

Prosjekt fritidserklæringen 2018-2019
• KS, Frivillighet Norge, Ungdom og Fritid, Redd Barna og LNU
har fått 10 millioner kroner på deling til ulike prosjekter som
skal realisere målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes
sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta
jevnlig i én organisert fritidsaktivitet.
• KS har fått 2 millioner til et prosjekt 1.januar 2018 til 31.mars
2019.

Viktig at alle får delta
• Betydningen av at alle barn og unge får muligheten til å delta
jevnlig i organiserte fritidsaktiviteter!
• Barn og unge må bli sett, hørt og de må få mulighet til å delta.
At alle barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter og
lek er første skritt på veien for å skape inkludering og unngå
utenforskap.

Mål for KS sitt prosjekt
•
•

•

•
•

Effektmål
Flere barn og unge deltar i organisert fritidsaktivitet og lek, uavhengig av økonomi og
familiebakgrunn.
Kommuner, fylker og lokal frivillighet har økt bevissthet om hvordan de kan bidra til at
flere barn og unge får deltatt i organisert fritidsaktivitet, og forbedret sitt arbeid på
feltet.
Resultatmål
Gjennomført kommunenettverk i tre ulike regioner, med inntil 10 kommuner per
region.
Deltakerkommunene skal ha forsterket det politiske eierskapet til fritidspolitikken og
forbedret arbeidet på feltet og økt kvaliteten på fritidsarbeidet.
Erfaringene fra kommunenettverkene og deltakerkommunene skal være formidlet til
andre kommuner.

Rammer for KS sitt prosjekt
• 3 regionale nettverk
• Bruk av digitale verktøy for å arbeide mellom samlingene
• Ta i bruk eksisterende verktøy for økt samhandling, både
internt samskapingsverktøy og verktøy som er utviklet av
Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og
ungdom (NDFU).
• Dokumentasjon og erfaringsutveksling ( internt og eksternt)

3 regionale nettverk
• Et i Oslo-området
• Et i Stavanger-området
• Et i Tromsø-området

Vi tilbyr disse nettverkene fordi:
•
•
•
•
•
•
•

Det er viktig at alle blir sett og hørt, og at alle får mulighet til deltakelse
Kommunesektoren har en unik posisjon til å forebygge og forhindre utenforskap
Kommunen er til stede der folk bor og lever sine liv – kommunen er rammen i
hverdagen
Gjennom nærhet til innbyggerne kommer kommunen i kontakt med de som av ulike
årsaker står i fare for å falle utenfor
Lokal kunnskap kombinert med mange virkemidler gjør kommunene en viktig aktør for
å sørge for at barn får en god oppvekst
KS har forpliktet seg gjennom Fritidserklæringen å gi alle barn muligheten til å delta i
minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av foreldrenes
sosiale og økonomiske situasjon (formålet til Fritidserklæringen)
Det klarer vi ikke alene, kommune og stat og andre aktører må samarbeide. Sammen er
vi sterke og sammen vil vi få dette til!

Det KS tilbyr i perioden 1. mai 2018 til 31. mars 2019:
• 3 nettverk som skal fremme barn og unges hverdag gjennom
fritidsaktiviteter og lek
• Til sammen mer enn 60 kommuner/fylkeskommuner er
påmeldt nettverkene,
• Landsomfattende nettverk lokalisert i Oslo, Stavanger og
Tromsø
• Kommunene lærer best gjennom gjensidig
erfaringsutveksling: hindre, utfordringer, gode løsninger, hvem
må involveres, steg for steg osv.

