Frivillighetskonferansen
25.Oktober 2021

Viken viser vei.

viken.no

Dette er Viken pr. 26.10 2021

Nå med 3 nye fylkesråder og fylkesrådsleder
Anette Lindahl Raaki (SP) erstatter Anne Beate Tvinnereim (plan/miljø)
Heidi Westby Nyhus (AP)( erstatter Siv Henriette Jacobsen (kompetanse)
Edvin Søvik (AP) erstatter Halvard Ingebrigtsen i finans

Side 2

Hva skjer med Viken nå da ???
• Fylker som søker om oppløsning innen 1. juli 2022 vil bli innvilget dette. (regjeringsplattform)
• I Viken sin politiske plattform har uttalt at de ønsker å søke om dette
• Men, Viken fylkeskommune skal ta stilling til en slik søknad i fylkestinget i februar 2022
• Vi er nå i en utredningsfase
• Hva innbyggerne i Viken mener skal ilegges stor vekt
• Uansett fram til februar 2022 «buisness as usual»!!!
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Fylkesråd for kultur og
mangfold
Tonje Kristensen
Fylkesdirektør for
kultur og mangfold
John Arve Eide
Frivillighet, friluftsliv,
idrett og integrering
Rune Winum
Rådsområde
Avdeling

Seksjon
Enhet

Fylkesbibliotek
Heidi Hovemoen
Aktiv formidling
Cathrine Undhjem
Bibliotek og samfunn
Karianne A. Aam

Kulturarv
Christian Hintze Holm
Bygningsmiljøer og landskap
Kari Larsen
Arkeologiske
kulturminner
Morten Hanisch
Feltarkeologi
Øystein Amundsen
Kulturhistorisk
formidling og
verdiskaping
Anne Traaholt

Kunst og kultur
Jon Endre Røed Olsen
Den Kulturelle Skolesekken

Kulturutvikling

Cathrine Haakonsen

Toril Mølmen

Produksjon
Johannes Fredrik
Hafnor

Formidling
Lill Carin
Jacobsen

Rådgivere

Mediefabrikken
Anders Fristad
Rudolph

Ung kultur

Flere nye sentrale temastrategier i Viken
- Kunst og kultur (vedtas trolig i FT i desember)
- Bibliotekutvikling (vedtas trolig i desember)
- Temastrategi for frivillighet (vedtas i FT i februar eller mars 2022)
- Temastrategi for mangfold, integrering og universell utforming
- Viktig med god samhandling mellom strategiene
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Status frivillighet i Viken
• Prioritert område med budsjett på (46 mill. kr 2021)
• 80% medlem i en organisasjoner / 60 % frivillige i 2019
• Flere tusen lokale lag og foreninger
• Sterke regionale paraplyorganisasjoner med tett nettverk og samarbeid med
fylkeskommunen.
• Organisert gjennom flere langsiktige og forutsigbare ordninger blant annet
partnerskapsavtaler
• Men mye ulik praksis fra de tre ulike fylkene og fortsatt mye jamfør gammel
fylkesstruktur
• Flere ulike støtteordninger for frivillig sektor på Vikennivå.
• Stort behov for nytt strategidokument / ny frivillighetspolitikk som peker på
muligheter og hvilke utfordringer som vi må løses i felleskap tiden framover

Temastrategi for frivillighet
• Bred innspillsprosess og takk for flott innsats !!
• Opprinnelig plan for behandling var for optimistisk for å få til tilstrekkelig en bred og
felles temastrategi for Viken
• Stort behov for bred forankring både internt og eksternt
• Vi har nå løftet opp frivillighet en i langt større grad internt i Viken med et stort
engasjement. Hva ønsker alle rådsområder å få til sammen med frivilligheten.
• Fokus på å få med alle virkemidler og i alle regionale planarbeid og strategier
• Fokus på bærekraft og bærekraftsvurderinger i alle dimensjoner
• Fokus på mangfold inkludering og integrering i frivilligheten
• Fokus på demokrati og demokratibygging i frivilligheten
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Vi må få fram frivillighetens sentrale samfunnsutviklerrolle !!
Samfunnsmessig beredskap - (flyktningkrisen, naturkatastrofer, ulykker mm)
Politikk og demokrati - (politiske partier og interesseorganisasjoner)
Humanitære org, helse og velferd- (stadig større behov bla psykisk helse)
Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - (idrettsbevegelsen, DNT, naturvern org)
Kunst og kultur - (musikkdans, drama, teater )
Funksjonsnedsettelse- og diagnoseorganisasjoner
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Vi må fram alle relevante virkemidler for
frivilligheten i Viken fylkeskommune
• Hvordan kan vi få til en bedre samordnet virkemiddelbruk
 Økonomiske støtteordninger målrettede tilskudd vs driftsmidler
 Fylkeskommunens lokaler
 Informasjon og kommunikasjon
 Kompetansebygging
 Planer og strategier og muligheter/rammer for medvirkning og påvirkning
 Utdanning

Sentrale utviklingsmål i Viken
2) God livskvalitet og like muligheter: I 2030 lever alle mennesker i
Viken verdige og meningsfylte liv. Vi har trygge arbeidsplasser og
tilgang til relevant utdanning. Fylket kjennetegnes av gode, varierte
boområder med levende møteplasser.
4) Omstilling og tillit: 2030 er Viken et sterkt og trygt samfunn, som kan
møte både kjente og uforutsette utfordringer og endringer.
5) Sammen skaper vi Viken: I 2030 har vi sterk kultur for samarbeid og
kunnskapsdeling i Viken. Vi har sterke og forpliktende partnerskap hvor
offentlige aktører, næringsliv, frivillighet, forskning og enkeltmennesker
deltar. Samarbeidet foregår på tvers av geografi og forvaltningsnivåer.
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Politisk plattform for Viken fylkeskommune
1) Støtteordninger skal gi frivillige organisasjoner større frihet og forutsigbarhet
2) Frivillige organisasjoner skal involveres mer i offentlige prosesser
3) Frivillige og ideelle organisasjoner gis mulighet til å ta en mer aktiv rolle i folkehelsearbeidet
4) Frivilligheten er en arena for inkludering og tilhørighet
5) Ved å styrke driftsgrunnlaget for de frivillige organisasjonene vil Viken fylkeskommune bidra med å
styrke demokrati verdiskapning læring, lokalsamfunn og folkehelse
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Utfordringer vi må se på sammen
• Økte kostnad og kompetansekrav, mangfold og samfunnsutviklerrollen (fra frivillighet i Akershus)
• Fri og uavhengig frivillighet vs å jobbe sammen for felles mål (regionale planer og FN 17)
• Hvor mye krav til samarbeidspunkter kan vi sette ??? Mangfold, demokrati, integrering, klima og miljø, rasisme
og trakassering?
• Krav til dokumentasjon og organisering? kun regionale nivåer? hva er tilstrekkelige regionale nivåer?
• Hvem vil falle utenom og hvordan kan vi nå de?
• Gjør vi kun de sterke sterkere og de svake svakere med for omfattende krav?
12

Få dette til å bli vår temastrategi !!
Takk for meg 
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