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kommuneansatte, kommuneledelse og lag/
organisasjoner/foreninger som er kunde av
Tilskuddsportalen
Vi hyller «hverdagshelten»,
hvordan kan kommunen legge til rette for
frivilligheten?

Innhold:
•

Karianne Frønsdal, Seniorrådgiver offentlige inntekter
Røde Kors. Karianne har i mange år jobbet med å få til
et godt samarbeid mellom Røde Kors og det offentlige,
og vil dele noen eksempler på vellykkede samarbeid
lokalt, og samtidig belyse noen av dilemmaene som kan
oppstå i samarbeidet mellom det offentlige og frivillige
aktører. Hva kjennetegner suksess-prosjektene? Er
dette overførbart til flere kommuner?

•

Anders Midtsundstad, Seniorrådgiver og forfatter.
Anders har de siste 10 årene ledet et nasjonalt
knutepunkt for feltet støttekontakt, kultur- og
fritidsdeltakelse som ansatt ved Nasjonal
kompetansetjeneste for barn og unge med
funksjonsnedsettelser
I over 20 år har Anders vært sentral i arbeidet med å
tilrettelegge kultur- og fritidstjenester overfor barn,
ungdom og voksne. Han har blant annet utviklet
metoden Fritid med Bistand (FmB). Den er i dag den
eneste kjente metode som synliggjør hvordan en
systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i
deres inkluderingsprosess på kultur- og fritidsarenaen.
«Kommunene utfordres til å legge til rette for alle som
trenger støtte til å delta på kultur- og fritidsarenaen
gjennom den lovpålagte støttekontakttjenesten. Når
norsk sosialpolitikk legger så stor vekt på å gi

muligheten for at alle skal få delta på selvvalgte kulturog fritidsaktiviteter, handler dette om at ikke alle har
like muligheter til selvrealisering av ønsker, behov og
kanskje drømmer (Midtsundstad 2005).
Fritid med Bistand er utviklet som en metode for å
synliggjøre en arbeidsprosess hvor en ansatt i
kommunen eller en frivillig organisasjon, som arbeider
etter metoden, og et sentralt medlem i en utvalgt
fritidsorganisasjon, kan samarbeide og utfylle
hverandre for å nå målene som defineres av den
enkelte som trenger støtte i sin inkluderingsprosess
(Midtsundstad 2013).
Han har også et personlig engasjement som
motivasjon. Han vil fortelle sin historie og presentere
modeller som fungerer på kommunalt nivå.
Arild Johansen, daglig leder for Storhamar fotball.
– Vi er mer enn en fotballklubb, sier daglig leder Arild
Johansen. Storhamar Fotball utvider sitt engasjement,
og har knyttet avtaler med BARM-senteret og tiltaket
Ungdom i Farta.
Hva driver deg, ildsjel Arild? Hva skal til for å bygge en
breddeklubb med motto «Flest mulig, lengst mulig»?
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