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FÆRDER KOMMUNES FRIVILLIGHETSSTRATEGI
• legger til rette for vekst og utvikling for aktørene i frivillig sektor slik at 

den enkelte kan bidra med sitt engasjement i lokalmiljøet
• legger til rette for at samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen 

preges av forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet
• er generell og følges opp med konkrete planer for ulike sektorområder
• kan være et supplement til kommunale tjenester

Det skal være enkelt å være frivillig i Færder!

SAMARBEID MELLOM FRIVILLIG SEKTOR OG 
FÆRDER KOMMUNE
Færder kommune støtter frivilligheten ved å:

• etablere fysiske og virtuelle møteplasser
• tilrettelegge for markedsføring og rekruttering på kommunale nettsider
• tilrettelegge for dialog og samhandling

Færder kommune sikrer en person og ett sted å henvende seg til i 
kommunen for å:

• tilby tjenester eller melde ønske om tjenester
• få informasjon om behov for tjenester
• få informasjon om tilskuddsordninger, søknadsfrister, dokumentasjons-

krav

Færder kommune etablerer en frivillighetsportal via sin hjemmeside:
• som fungerer som en informasjonstavle hvor organisasjonene kan 

         informere

Færder kommune tar medansvar ved å:
• tilrettelegge for lokaler
• informere om ledige lokaler i samarbeid med organisasjonene
• ha møtelokaler på ettermiddag, kveld og i helger
• ha lokaler med pc, skriver og internett for organisasjonsstyrene

Færder kommune tar medansvar for det frivillige organisasjonsarbeidet 
ved at:

• kommunen tilrettelegger for opplæring i regnskap og styrearbeid
• kommunen administrerer tilskudd til frivillige lag og foreninger etter 

søknad

Færder kommunes frivillighetskoordinator:
• er motivator og tilrettelegger for frivilligheten
• samarbeider med kommunens virksomheter innen blant annet kultur, 

idrett og frivillighet

FÆRDER KOMMUNES FRIVILLIGSENTRALER
Tjøme og Nøtterøy kommuner har i mange år drevet 
Frivilligsentraler. Frivilligsentraler er en møteplass som 
formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Frivillig-
sentralenes mål er å samordne den frivillige innsatsen som 
privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og
dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Tjenestene 
som utføres er gratis.

SERVICE- OG KOMMUNIKASJONS-
SENTERET
Service- og kommunikasjonssenteret er kommunens 
viktigste kontaktpunkt mellom innbyggerne og kommunen, 
og er etablert for å gi innbyggerne bedre tilgjengelighet og 
service.

AVGRENSNING
Avtaler mot vederlag mellom kommunen og frivillige 
organisasjoner om drift av kommunens/organisasjonenes anlegg, 
klubbhus, natur- og friområder og lignende, omfattes ikke av
frivillighetsstrategien.

Frivillighetsstrategien omfatter ikke avtaler mellom kommunen 
som bestiller og frivillige organisasjoner som utførere i produksjon 
av kommunale tjenester mot full økonomisk kompensasjon
etter konkurranse med private og offentlige anbydere. Avtaler 
mellom kommunen og non profit foretak knyttet til ordinær 
tjenesteproduksjon holdes også utenfor.

I Færder kommune er frivilligheten en aktiv 
aktør, og kommunen er tydelig i sin rolle som 
tilrettelegger for mangfold og initiativ.
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